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RESUMO  
 

 

Estudiosos da literatura fantástica consideram o espaço ficcional um aspecto decisivo para o 

estabelecimento da atmosfera fantástica, apresentando-se como um recurso de extrema 

relevância para a deflagração de efeitos de sentido, ajudando, sobretudo, a tecer a polissemia 

literária. Desse modo, objetiva-se neste trabalho identificar o espaço como elemento 

desencadeador do fantástico em quatro contos de Lygia Fagundes Telles, sendo dois da 

coletânea Seminário dos ratos (1977), “Lua crescente em Amsterdã” e “Noturno amarelo”; e 

dois de Histórias de desencontro (1958), “O encontro” e “Natal na barca”. Na perspectiva 

conceitual sobre o fantástico, vários autores comungam com a noção de que, em um mundo 

normatizado pela razão e representado no interior da narrativa, a irrupção do sobrenatural é o 

que define a fantasticidade de um texto, ratificando, pois, a sobreposição de espaços reais e 

imaginários como marca do fantástico contemporâneo, conforme se observa nos estudos de 

Nodier (2005), Calvino (2004), Ceserani (2006), Roas (2014) e Bessierè (2016), postulados 

teóricos balizadores desta pesquisa. Quanto à compreensão do espaço ficcional e suas 

funções, importante foram os estudos de Brandão (2013), Dimas (1987) e Lins (1976). Já 

sobre o gênero conto, guiamo-nos por Bosi (1976), Gotlib (2002) e Cortázar (2006). Com 

base nos conceitos dos referidos estudiosos, defendemos a hipótese de que nos contos 

lygianos o fantástico se manifesta através dos seguintes fatores: da ambiguidade, da 

confluência tempo e espaço e da passagem de limites e fronteiras. No plano diegético dos 

quatro contos selecionados, as personagens se encontram inseridas, simultaneamente, em duas 

dimensões antagônicas que se entrelaçam, resultando na sobreposição de instâncias como cá e 

lá, vivido e lembrado, vida e morte, possível e impossível. Na leitura das referidas narrativas 

verifica-se, ainda, que o fantástico se aloja na cotidianidade, sobressaltada por fenômenos 

insólitos que irrompem na realidade, causando medo, surpresa e, muitas vezes, inquietação.  

Podemos dizer, no entanto, que na ficção lygiana, não há questionamento em relação ao irreal, 

mas ao contrário, os seres ficcionais se sentem confortáveis diante da anormalidade, pois o 

irreal é dado fundamental para o funcionamento da realidade ordinária.  

    

PALAVRAS-CHAVE: Espaço. Tempo. Contos. Fantástico contemporâneo. Lygia Fagundes 

Telles. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Scholars of fantastic literature consider fictional space a decisive aspect for the establishment 

of the fantastic atmosphere, presenting itself as a resource of extreme relevance for the 

deflagration of meaning effects, helping, above all, to weave the literary polysemy. In this 

way, the objective of this work is to identify space as a trigger element of the fantastic in four 

short stories by Lygia Fagundes Telles, two from the collection Seminário dos ratos (1977), 

“Lua crescente em Amsterdã” and “Noturno amarelo”; and two from Histórias de 

desencontro (1958), “O encontro” and “Natal na barca”. In the conceptual perspective on the 

fantastic, several authors share the notion that, in a world normalized by reason and 

represented within the narrative, the irruption of the supernatural is what defines the 

fantasticity of a text, thus ratifying the overlap of real and imaginary spaces as a characteristic 

of contemporary fantastic, according to the studies by Nodier (2005), Calvino (2004), 

Ceserani (2006), Roas (2014) and Bessierè (2016), basic theoretical postulates of this 

research. As for the comprehension of the fictional space and its functions, important were the 

studies developed by Brandão (2013), Dimas (1987) and Lins (1976). In relation to short story 

genre, we are guided by Bosi (1976), Gotlib (2002) and Cortázar (2006). Based on the 

concepts of these scholars, we defend the hypothesis that in the short stories by Telles the 

fantastic is manifested through the following factors: the ambiguity, time and space 

confluence, and the crossing of boundaries and borders. In the diegetic plane of the four 

selected short stories, the characters are simultaneously inserted into two antagonistic 

dimensions that interlace, resulting in the overlapping of instances such as here and there, 

lived and remembered, life and death, possible and impossible. In the reading of these 

narratives it is also verified that the fantastic is lodged in daily life, startled by unusual 

phenomena that erupt in reality, causing fear, surprise and, often, restlessness. We can say, 

however, that in Telles’ fiction, there is no questioning about the unreal, but on the contrary, 

fictional beings feel comfortable in the face of abnormality, since the unreal is a fundamental 

element to the operation of ordinary reality. 

 

KEYWORDS: Space. Time. Short stories. Fantastic contemporary. Lygia Fagundes Telles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em seu sentido estrito, a literatura configura-se a linguagem em que os recursos 

disponibilizados pela língua são explorados e manifestados a serviço da criação artística. 

Ademais, o texto literário translada o leitor para além do tempo e do espaço, através da 

fantasia e da imaginação, ancorado pelo caráter plurissignificativo que o singulariza: a 

simbologia, a poesia e a metáfora. No que se refere a sua natureza, imprescindíveis são os 

conceitos de mimeses e verossimilhança, formados por Aristóteles (2005) e considerados 

desde a Antiguidade Clássica como balizadores dos estudos literários.  

Em sua Poética, Aristóteles postula seu conceito de mimesis considerando que “de 

modo geral [...] imitar é natural ao homem desde a infância” (ARISTÓTELES, 2005, p. 23).  

Concebendo a imitação como característica intrínseca ao ser humano, segundo o filósofo, a 

arte, através do instinto criador do homem, deve relatar não aquilo o que é, mas o que poderia 

ser. Já no que se refere à verossimilhança, o conceito versa sobre a natureza da realidade 

representada, no mundo fictício ou mimético, de dados transfigurados da realidade empírica 

exterior à obra. A esse respeito, Cândido (2009, p. 18) afirma: 

 

[...] a verossimilhança, isto é, na expressão de Aristóteles, não [é] adequação 

àquilo que aconteceu, mas àquilo que poderia ter acontecido; ou a coerência 

interna no que tange ao mundo imaginário das personagens e situações 

miméticas; ou mesmo a visão profunda – de ordem filosófica, psicológica ou 

sociológica – da realidade. 

 

Vê-se, então, que o princípio da verossimilhança, “[...] é, pois, a essência do texto de 

ficção” (GANCHO, 2006, p. 12). Em síntese, de acordo com tal princípio, mesmo que os 

fatos em uma narrativa sejam imaginados e criados ao gosto do autor, eles precisam ter 

aparência do real.  

O conceito clássico aristotélico de mímesis continua sendo uma referência norteadora 

em toda cultura ocidental e é, por isso, modo balizador na configuração das narrativas 

ficcionais até os dias atuais. Entretanto, no meio literário, surgem movimentos que caminham 

na direção oposta de estéticas as quais mantém como foco a representação fidedigna da 

realidade. 

Nesse contexto, surge o Romantismo, no início do século XIX, como estética que se 

distancia do cientificismo da época, um período cujos autores começam a se interessar por 
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temáticas relacionadas à sombra, à escuridão, à morte ou mundo dos mortos, e lugares a eles 

relacionados, como cemitérios, túmulos e criaturas do além.  Assim é que, 

 

O eu romântico objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a 

sociedade, lança-se à evasão. No tempo, recriando uma Idade Média gótica e 

embruxada. No espaço, fugindo para ermas paragens [...] das relações com o 

próprio eu (abandono à solidão, ao sonho, ao devaneio, às demasias da 

imaginação e dos sentimentos (BOSI, 1976, p. 101-102). 

 

Tais particularidades expressam um movimento que busca distanciar-se dos ideais do 

Século das Luzes que se propõe a rejeitar qualquer explicação do mundo e do homem a partir 

da religião e do mito, mas que se deparam com a incapacidade de explicar a individualidade e 

complexidade intrínsecas ao homem. Em consequência, o momento torna-se frutífero para o 

surgimento de narrativas que privilegiam o fantástico, o maravilhoso, um mundo 

desconhecido pela razão, em resposta ao racionalismo exacerbado que preponderava naquele 

contexto. Portanto, de acordo com Rodrigues (1988, p. 27) “o imaginário transposto para a 

literatura chama a atenção para os elementos inquietantes e inexplicáveis ao nível de uma 

lógica racional”.  

De tal modo, entram em cena enredos em que o efeito encantatório se apresenta 

através de categorias como a ação e composição das personagens, da ambientação, do tempo e 

do espaço que propiciam a passagem de uma realidade material para outra do ideal, do 

intáctil, do intangível. São eventos, assim, que transgridem os paradigmas daquilo que 

(re)conhecemos como normal, por isso, não acontecem com frequência, “são raros [...], 

incomuns, anormais, contrariam o uso, os costumes, as regras e as tradições, enfim, 

surpreendem ou decepcionam o senso comum [...]”. (GARCIA, 2007, p. 19). 

No que diz respeito ao fantástico, especificamente, Tzvetan Todorov é o primeiro 

teórico a estabelecer um conceito, defendendo-o como um gênero que se situa sempre entre 

seus vizinhos: o maravilhoso e o estranho. Assim, segundo a teoria todoroviana, o fantástico 

dura o tempo da hesitação, isto é, a escolha entre uma explicação natural ou sobrenatural dos 

fatos, sentimento advindo do leitor e/ou da personagem. Nessa perspectiva, se ocorre o fim da 

dúvida (hesitação), o fantástico se esvanece.  

Dessa forma, qualquer narrativa que não cumpre tal papel, isto é, se os seres ficcionais 

– narrador e personagem – ou o leitor não mantêm uma atitude hesitante diante do texto, este 

não seria considerado fantástico.  

O teórico búlgaro acentua a necessidade da inserção do elemento sobrenatural para a 

composição da narrativa fantástica. Ocorre que, as particularidades que perpassam a definição 
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de sobrenatural não é algo fixo, imutável, mas sempre deve ser sempre relacionado com as 

mudanças sociais e culturais ocorridas no tempo e no espaço, conforme pensa o espanhol 

David Roas (2014), para quem o contexto sociocultural é fator fundamental para a 

concretização do fantástico, já que o mundo expresso nestes textos, inicialmente, deve possuir 

uma estrutura baseada na cotidianidade. Assim, as referências idênticas ao mundo real, tanto 

no que se refere à espacialidade e à geografia, quanto aos dramas vividos pelas personagens 

são reconhecíveis pelo leitor, cuja ilusão é a de estar diante da realidade.  

Se por um lado, para Todorov (1975) o fantástico constitui um gênero historicamente 

limitado a escritores do século XIX, compreendido sob o ângulo da vacilação de um ser que 

só conhece a razão diante do sobrenatural, por outro lado, uma nova perspectiva tende a 

alargar a atuação do fantástico como um modo literário que se estende sem limites históricos, 

a uma vastidão de outros modos, formas e gêneros, conforme pensa Ceserani (2006). O autor 

ainda levanta críticas aos estudos que insistem em relacionar o fantástico a uma “categoria 

supra-histórica e onipresente, de confundí-lo com o maravilhoso ou com o oculto, ou de 

contrapô-lo de modo bastante genérico e óbvio ao ‘realista’” (CESERANI, 2006, p. 9). 

Outras teorias também apontam caminhos para noções que viabilizam uma maior 

abrangência da literatura fantástica que em regra, se denomina modo. Sobre tal termo, Furtado 

(2010, p. 1) assevera:  

 

Esta expressão, por sua vez, aplica-se a categorias que envolvem um elevado 

grau de generalidade e abstracção [...] cuja vigência se tem mantido 

praticamente inalterada através dos tempos a despeito das contingências e 

mutações inerentes ao evoluir dos sistemas sociais e culturais. 

 

De acordo com tal pensamento, a denominação modo seria uma alternativa mais 

adequada para designar as literaturas que primam pelo sobrenatural, pois parte do princípio de 

que a percepção do leitor acerca do natural e do sobrenatural, varia de acordo com a época e a 

cultura em que tais conceitos surgem, podendo vigorar ou desaparecer e, neste último caso, 

passando a sobreviver nas artes ou na memória coletiva de um povo. Em conformidade com 

tais noções, nosso trabalho segue, de agora em diante, a tratar o fantástico como modo à luz 

da nomenclatura proposta por Remo Ceserani (2006), cujo pensamento esboça as novas 

propostas da literatura fantástica, as quais não se restringem a explicar o fantástico apenas no 

nível dos mecanismos textuais, dispensando qualquer contexto e forma histórica. 

No que tange à constituição desse modo literário, Ceserani (2006) elenca os 

procedimentos formais e temáticos propiciadores da atmosfera fantástica, pois eles funcionam 
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como fios que se entrelaçam e se articulam de modo a surtir este ou aquele efeito no leitor. 

Dentre tais procedimentos, de modo especial, a sobreposição dos espaços aparece como 

elemento fundamental para compreender o delineamento do fantástico e seus efeitos sobre o 

leitor, pois ainda de acordo com aquele estudioso, as passagens de limites e de fronteiras, isto 

é, passagem do real para o irreal, do familiar para o perturbador, da realidade para o sonho, é 

o que leva à transgressão que desestabiliza a percepção do real. 

Pensamento semelhante é o de David Roas (2014, p. 21), ao discorrer sobre o objetivo 

do fantástico na contemporaneidade, pois para ele, “um dos objetivos do fantástico atual é 

oferecer ao leitor histórias que o façam experimentar uma indescritível inquietação ante a falta 

de sentido revelada e percebida no seu contexto real e cotidiano”. Essa inquietação, segundo o 

estudioso, é o que nos leva a refletir e a questionar a validade do nosso entorno. 

Ítalo Calvino (2011) caminha por viés análogo ao estabelecer a relação entre o real e o 

imaginário como marca do fantástico. Para o estudioso, o efeito fantástico acontece quando se 

encontram duas realidades distintas: a do possível e a do impossível.  Conforme a concepção 

do teórico, a natureza inquietante, misteriosa, aterradora se entrechoca com o real, cuja 

consequência resulta na oscilação de níveis de realidades inconciliáveis.  

Além dos pontos ressaltados por aqueles teóricos, faz-se necessário apontar o papel 

seminal das categorias da narrativa, que combinadas entre si, contribuem para a configuração 

do fantástico. Dentre tais categorias, o espaço ficcional, relacionada a outras categorias, 

constitui traço fundamental para a composição das personagens e para a deflagração de 

sentidos. No âmbito dos estudos literários, Osman Lins é uma figura de destaque pela 

relevância do seu pensamento sobre a espacialidade na obra de Lima Barreto. Nessa análise, 

além de esmiuçar a obra do renomado escritor brasileiro, o estudioso ainda pontua aspectos 

diferenciais entre ambiente e espaço, ressaltando as várias funções que este último elemento 

pode assumir no texto ficcional. 

A relevância daquela categoria ficcional para os contos fantásticos é apontada por 

Roas (2014), que chama a atenção para a configuração espacial das narrativas fantásticas, em 

que o narrador deve se esforçar para criar um espaço semelhante ao mundo do leitor, pois é só 

através do conflito entre dois mundos inconciliáveis – real/irreal – que se viabiliza a 

transgressão. 

A pesquisadora Gama-Khalil (2010) traz significativas contribuições no que tange à 

configuração espacial das narrativas fantásticas, sublinhando o papel daquele elemento para a 

deflagração de sentidos no enredamento fabular. Nessa perspectiva, assinala algumas 

narrativas que já apontam para o desenho espacial desde o seu título, dentre as tais destacam-
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se “A máquina extraviada” de J. J. Veiga e “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe. 

A obra lygiana também é profícua em contos que ora ressaltam o espaço desde os títulos, a 

exemplo de dois que compõem o nosso trabalho – “Lua crescente em Amsterdã” (1977) e 

“Natal na barca” (1958) e “O muro”, presente em Mistérios (1981) –  “Meia noite em ponto  

Xangai” de Antes do baile verde (1970), ou contos em que os espaços físicos determinam, em 

grande medida, a feitura textual das narrativas, contribuindo para compreender, através da 

polissemia literária, as práticas ideológicas do mundo representado na ficção.   

Assim, com base nas teorias assinaladas, defendemos a hipótese de que, analisar um 

texto fantástico desvinculado de sua espacialidade, parece ser inviável, pois corre-se o risco 

de não alcançar os sentidos camuflados por trás da configuração de um objeto, de uma 

iluminação, da composição dos móveis ou do aspecto da paisagem. Por isso, no nosso 

trabalho pretendemos analisar a configuração espacial da ficção da escritora Lygia Fagundes 

Telles, especificamente nos contos “Lua crescente em Amsterdã” e “Noturno amarelo” de 

Seminário dos ratos (1977) e “O encontro” e “Natal na barca” de Histórias de desencontro 

(1958), cuja topografia diegética é pautada por um entrelaçamento entre o mundo da realidade 

sensível e outro engendrado pelo mistério e pelo desconhecido, lugar onde tudo é possível. 

Pode-se afirmar que a prosa lygiana possui uma natureza plástica, dada à multtiplicidde de 

temas que podem ser encontrados em seus textos. Assim, em seu discurso mimético é possível 

que o leitor se depare com questões que vão desde a busca da identidade perdida, à dualidade 

do ser, à solidão ou à loucura, os quais se entrelaçam com a dimensão do sonho, da fantasia e 

das camadas mais sombrias da psique humana. Na contística lygiana, é possível perceber uma 

transgressão de nossa percepção do real, característica que marca decisivamente o fantástico 

na contemporaneidade. Em sua escritura, de forma engenhosa, despontam aos olhos do leitor, 

dois mundos aparentemente antagônicos, mas que culminam no entrelaçamento entre o real e 

o impossível e seus sinônimos: incomum, anormal e inexplicável. Desse modo, o signo da 

incerteza impregna toda a estrutura narrativa, inclusive em relação às personagens imersas em 

sentimentos comuns ao sujeito moderno, como o medo e a incapacidade de se auto-definir. 

Incapazes de resolver tais conflitos, essas criaturas adentram no mundo do sonho, da 

imaginação e da fantasia em busca do alívio que somente encontram no revés da realidade. É 

no entrecruzamento entre instâncias como aqui/lá, passado/presente, real/irreal, 

natural/sobrenatural, familiar/estranho, vida/morte, sombra/luz, eu/não-eu, realidade/sonho 

que se potencializam a relação entre o espaço e o tempo real e imaginário, imprimindo, 

facetas que designam o fantástico expresso na ficção de Lygia Fagundes Telles.  
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Na arquitetura ficcional desses enredos avultam experiências estranhas que podem 

surpreender o leitor – entidade exterior ao texto – o narrador e as personagens. Contudo, há 

narrativas consideradas fantásticas em que não se observa nenhuma atitude de estranhamento 

ou inquietude no que se refere, sobretudo, aos sentimentos advindos dos seres fictícios, 

resultando, então, por parte desses seres, uma naturalização do insólito, condição instigadora 

da passagem de limites e fronteiras de tempos e espaços difusos, percepção presente nas 

perspectivas contemporâneas do fantástico, tal como assinala Alazraki (1990), que aponta “A 

metamorfose” de Kafka como narrativa em que o irreal se naturaliza a partir da transformação 

de um homem em inseto. Tal forma de conceber o fantástico – o neofantástico – se difere em 

temas e estrutura narrativa do fantástico todoroviano. Para o crítico argentino, o conto 

kafkaniano, excluído de antologias de críticos como Caillois, Vax e Todorov, é um exemplo 

pródigo da nova modalidade. De qualquer modo, nas duas vertentes da literatura fantástica as 

personagens são inseridas em espaços representativos da realidade empírica, mas que podem 

se deslocar deste lugar para outros, onde a metáfora e o símbolo ganham relevo. Assim, é 

possível perceber a confluência de mundos e a consequente transgressão da realidade, questão 

privilegiada no fantástico contemporâneo, segundo pensamento de Roas (2014), e 

particularidades que definem o fantástico lygiano. 

 Com base neste pensamento, constitui o corpus desta pesquisa quatro contos de Lygia 

Fagundes Telles, sendo dois da coletânea Seminário dos ratos (1977) – “Lua crescente em 

Amsterdã” e “Noturno amarelo” – e dois de Histórias de desencontro (1958) – “O encontro” e 

“Natal na barca”. Optamos por trabalhar com a técnica de amostra, selecionando de cada 

coletânea dois contos que ilustram a configuração de espaços ficcionais insólitos. Na seleção 

dos contos, alguns critérios foram decisivos: primeiro, a eleição de narrativas que transgridem 

a lógica natural do cotidiano no desenho espacial. Depois, pela ênfase apresentada nos 

referidos contos da passagem de limites e fronteiras, em que é possível perceber a confluência 

de tempos e espaços e de polaridades que se justapõem no mesmo tecido ficcional. Além 

disso, o fato de serem contos ainda pouco explorados no que se refere à questão do espaço, 

bem como o notório destaque de Lygia Fagundes Telles no cenário da literatura fantástica. 

 A nossa pesquisa constitui-se de base explicativa e interpretativa, já que serão 

utilizadas nas análises a explicação e a interpretação como formas de demonstrar o modo de 

fabulação do espaço, especialmente a maneira como a categoria pode ser instigadora da 

atmosfera fantástica nos textos literários aqui eleitos.  

Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, já que tem como corpus textos 

literários com a finalidade de analisá-los através de postulados teóricos sobre o tema do 
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fantástico, bem como do espaço ficcional. Desse modo, a pesquisa implica em leituras das 

narrativas, da fortuna crítica da escritora, de textos fundadores sobre os conceitos que 

abarcam o tema do fantástico e do espaço e, por fim, de obras sobre teoria literária com o 

objetivo de compreender o modo de constituição do espaço e sua relação com as demais 

categorias para a construção da narrativa. Utilizaremos neste trabalho como método de 

pesquisa, a abordagem dedutiva, pois partiremos de teorias mais gerais sobre a temática do 

fantástico e do espaço com o intuito de analisar sua materialização em textos literários 

específicos. Dessa forma, parte-se de conhecimentos já construídos sobre tais temáticas, os 

quais darão a possibilidade de realizar considerações sobre o nosso corpus, constituído 

exclusivamente por quatro contos selecionados de Lygia Fagundes Telles. 

No decorrer da análise, serão adotados os seguintes procedimentos: a) observação da 

espacialidade nos enredos dos contos eleitos de cada coletânea; b) identificação da 

materialização do fantástico na obra lygiana e, finalmente, c) análise da relação entre o espaço 

e o fantástico nas narrativas eleitas, sobretudo, a influência do primeiro elemento como 

desencadeador do segundo. 

Para enriquecer o teor do nosso trabalho, também analisaremos, seguindo a noção de 

Remo Ceserani (2006), os procedimentos formais, estilísticos e temáticos recorrentes na 

configuração dos contos eleitos, uma vez que são recursos comuns nos textos fantásticos, 

dentre os tais, a passagem de limites e fronteiras de diferentes instâncias que culmina na 

transgressão da realidade, noção defendida por Roas (2014). 

Quanto à opção que fizemos pelo gênero conto justifica-se, a princípio, pelo fato de 

suas características, de brevidade, tensão e efeito único, tornarem ambiente profícuo para a 

manifestação do fantástico. Cortázar (2006, p. 149), na sua visão sobre a narrativa curta, 

assevera que o conto é “[...] tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos e, em 

última análise, tão secreto e voltado para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso 

da poesia em outra dimensão do tempo literário [...]”. Observa-se, dessa forma, que a 

assertiva do poeta e escritor argentino comunga com a noção de fantástico no sentido de, 

também ele, ser “esquivo”, “antagônico”, “ambíguo”, “secreto”. Além disso, o escritor afirma 

que, no conto, o tempo e o espaço precisam estar condensados e que as ações e os conflitos 

vividos pelas personagens acontecem em um lapso de tempo e, comumente, em um espaço 

reduzido. 

Concernente às novas perspectivas da literatura fantástica, na esteira do século XX, o 

sobrenatural recebe conotação distinta daquela concebida no século XIX. Na visão de Calvino 

(2011, p. 9), a volta do prestígio da literatura fantástica em nossa época é justificada pela 
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presença “do elemento sobrenatural que [...] aparece sempre carregado de sentido, como a 

irrupção do inconsciente, do reprimido, do esquecido, do que se distanciou de nossa atenção 

racional”. No contexto das narrativas atuais, o extraordinário ou o sobrenatural não 

necessariamente aparecem figurativizados através de fantasmas ou aparições visionárias, 

conforme predominava em narrativas no início do século XIX, mas a inserção de um 

fenômeno extraordinário, cuja consequência é a problematização do mundo que conhecemos. 

Para David Roas (2014), o sobrenatural seria tudo o que transgride a realidade e que não tem 

explicação, justamente porque não existe, segundo esta mesma realidade. Por isso, segundo a 

noção do teórico espanhol, o sobrenatural será sempre uma ameaça, pois sua função é 

desestabilizar o leitor, levando-o a perder sua segurança diante do real e a consequente 

reflexão sobre a incerteza na percepção do mundo e do próprio eu.  

Na literatura mundial, os argentinos Júlio Cortázar com “A casa tomada” e “Carta a 

uma senhorita em Paris” e Jorge Luis Borges em “O Aleph”; Edgar Allan Poe com “O 

coração denunciador”; Gabriel Garcia Marques em “Cem anos de solidão” e Kafka com “A 

metamorfose”, são alguns nomes notadamente reconhecidos pela crítica especializada como 

autores que privilegiam o fantástico. Em relação ao desenho espacial dessas narrativas, 

caracteriza-se por ser de natureza difusa e incerta, culminando no entrelaçamento entre o 

ordinário e o extraordinário de forma que, no enredamento fabular, os limites que separam 

uma dimensão da outra são sutilmente apagados. Por isso, a complexidade dos espaços 

daqueles relatos contrasta com as narrativas de cunho simplesmente ilustrativo em que 

impera, segundo Dimas (1987, p. 7), “a ‘geografia literária’, ‘a obsessão do detalhe’ [...]”.   

Assim, os escritores que se inserem nessa nova tendência literária criam atmosferas 

densas, cenários e ambientes carregados de simbologia e misticismo. No âmbito da literatura 

brasileira, especificamente, autores consagrados como Guimarães Rosa em “Grande sertão: 

veredas”, Murilo Rubião com “A cidade” e “O edifício”, e Lygia Fagundes Telles, em “Natal 

na barca” e “Lua crescente em Amsterdã”, trazem espaços edificados para traduzir tensões, 

conflitos, ideologias e dramas dos seres ficcionais. 

Com tal direcionamento, nosso trabalho é organizado da seguinte maneira: estão 

desenvolvidos três capítulos: o primeiro, corresponde às discussões conceituais sobre a 

literatura fantástica, suas figurações e principais representantes. O segundo, demonstra o 

aspecto transdisciplinar do espaço, pois conforme ressaltam os teóricos, tal categoria perpassa 

diversas áreas do saber. Na teoria da literatura, especificamente, discute-se seu lugar nos 

estudos literários e reforça-se a sua finalidade e importância para a tessitura ficcional. O 

terceiro capítulo é dedicado propriamente à análise dos contos elencados, levando em 
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consideração os aspectos aqui referidos, para, posteriormente, estabelecer um paralelo entre as 

narrativas, indicando convergências e divergências entre elas. 

Em linhas gerais, esta pesquisa é norteada por discussões sob perspectivas tradicionais 

e modernas, referências norteadoras na definição ou reelaboração da literatura fantástica que 

vem, ao longo dos tempos, sofrendo mudanças relativas ao seu modo de estruturação e 

organização, mas que não se esquiva do elemento que sempre o caracterizou, desde os 

primórdios: o sobrenatural. Quanto ao espaço ficcional, especificamente as noções de Lins 

(1976), Dimas (1987), Brandão (2013), Santos (1977), Foucault (1984) e Bachelard (1998) 

nos guiarão para a compreensão das concepções contemporâneas sobre tal categoria. 

Além dos objetivos já anunciados, espera-se que o leitor, ao se deparar com as teorias 

e pensamento elencados neste texto, sinta-se provocado a sair de sua habitual zona de 

conforto, moldada pelos olhos da razão, bem como levá-lo ao questionamento sobre a 

estabilidade do real e dele próprio. Além disso, espera-se despertar o interesse para os estudos 

sobre a literatura fantástica e, em especial, a compreensão acerca de sua configuração na 

contemporaneidade.  
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2 O FANTÁSTICO NA LITERATURA: TEORIAS E TENDÊNCIAS 

CONTEMPORÂNEAS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as teorias do fantástico a partir de perspectivas 

tradicionais e contemporâneas, ressaltando aspectos que as aproximam e que as separam, ao 

mesmo tempo. 

 

2.1 A LITERATURA E O IMAGINÁRIO: DUAS FACES DE UMA MESMA MOEDA 

 

É constituinte da essência humana o questionamento sobre a natureza das coisas: como 

elas se originam, porque ocorrem, suas causas e consequências. Essa curiosidade, que é 

intrínseca ao homem, o induziu ao desejo de se obter uma explicação sobre o mundo que o 

cercava. Marcado pelo medo e pela insegurança diante de um mundo hostil – com 

calamidades e catástrofes próprias do cosmo, como a morte de si ou do outro, por exemplo – o 

homem, como ser limitado, se vale do mistério, do mito e da fantasia na busca da 

compreensão da realidade em que vive. 

Esta busca incessante pela compreensão do mundo sugere, da mesma forma, o 

estabelecimento de regras para a garantia de uma ordem que torna possível uma melhor 

convivência entre os indivíduos. Nesse sentido, a realidade que cada sociedade concebe para 

si, forma-se a partir de parâmetros estabelecidos convencionalmente, que, portanto, variam no 

tempo e no espaço. Significa dizer, nessa perspectiva, que a concepção do real ou do irreal 

que hoje temos, depende de fatores socioculturais que os determinam, em uma dada época e 

cultura. Desse modo, o real de hoje pode muito bem transformar-se no irreal de amanhã e 

vice-versa.  

Contudo, desde os primórdios, o imaginário e a fantasia são traços próprios da 

constituição da espécie humana que busca externar ou materializar tal particularidade em 

diversas situações e esferas da sociedade. Assim, a arte e, de um modo especial, a literatura, 

constituem espaços frutíferos para que o homem desenvolva e aprimore a faculdade que o 

distingue decisivamente de outras espécies de animais. Diante disso, podemos afirmar que, na 

tradição do que se convencionou como arte literária, a literatura traz no seu cerne, a 

imaginação, o mito e a magia, elementos que sempre foram seus elementos mais 

representativos.  

Charles Nodier (2005) em Do fantástico em literatura, ressalta que a característica 

primeva da literatura é a da imaginação, ingrediente principal das primeiras fruições do 
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homem. Portanto, “a propensão para o maravilhoso e a aptidão para modificá-lo segundo 

certas circunstâncias, naturais ou fortuitas, é inata no homem”. (NODIER, 2005, p. 32).  

Assim sendo, a natureza das coisas típicas do imaginário são marcas que permeiam textos 

desde os mais canônicos como a Bíblia, até narrativas mitológicas e contos de fada, narrativas 

as quais criam personagens, mundos e realidades que não se enquadram nos esquemas ditados 

pela normalidade. 

Ocorre que, no âmbito da crítica literária, a relação entre realidade/ficção e 

verdade/imaginação nunca foi questão pacífica. Desse modo, na história dos movimentos 

literários, instala-se a divisão entre vertentes que desejam representar o real, o máximo 

possível, e aquelas caracterizadas pela representação de realidades outras, que extrapolam os 

limites e as fronteiras do real. Em relação a esta última vertente, a tônica se volta para 

fenômenos que se despontam no mundo fictício, na tentativa de entrelaçar a imaginação e a 

realidade, favorecendo, portanto, a abertura para o mito, o místico e para a simbologia. 

Entram em cenas narrativas que primam por enredos em que o efeito encantatório se 

apresenta através de categorias como a ação e composição das personagens, do narrador, da 

ambientação, do tempo e do espaço, propiciando a ultrapassagem de fronteiras e limites 

difusos e incertos. Assim sendo, das narrações orais até o advento do registro através da 

escrita, buscou-se, muitas vezes no irreal, respostas para a compreensão da realidade.  

Visto assim, essas narrativas se transformam em um meio para expressar a complexa 

natureza humana e funciona como mais uma ferramenta que possivelmente pode minimizar 

do racionalismo o peso de ser o único caminho de compreensão do homem e do mundo. 

Despontam assim, diante do leitor, fenômenos raros, anormais, contrários aos costumes da 

tradição racional e científica. Essas características se enquadram no que alguns teóricos 

chamam de “narrativas do insólito”, terminologia estabelecida pelo pesquisador Flávio Garcia 

(2007) o qual define o insólito como aqueles eventos incomuns, anormais que vão de encontro 

ao que é estabelecido pelos costumes e regras de uma tradição. 

Conforme se percebe, o insólito é um conceito que envolve o modo de recepção dos 

sujeitos inseridos em uma dada cultura e momento histórico que vão influenciar 

significativamente na maneira de reconhecer um fenômeno como sobrenatural ou não. A 

propósito, o sobrenatural é um elemento comum entre várias modalidades literárias. Dentro 

desse quadro estão inseridos o maravilhoso, o estranho e o fantástico. Sobre este último, 

dedicaremos nossa atenção voltada para a obra de Lygia Fagundes Telles, pois se constitui 

objeto de nossa pesquisa.  
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2.2 LITERATURA FANTÁSTICA: ASPECTOS GERAIS 

 

Selma Calasans Rodrigues (1988) discute a etimologia da palavra fantástico, termo 

que tem origem no latim phantasticu e no grego phantastikós, ambos oriundos de fantasia. 

Refere-se, portanto, “ao que é criado pela imaginação, o que não existe na realidade, o 

imaginário, o fabuloso” (RODRIGUES, 1988, p. 9). No que concerne às origens, muitos 

estudiosos comungam com a ideia de que a literatura fantástica remonta aos séculos XVIII e 

XIX, no Século das Luzes. Segundo Rodrigues (1988), há uma reação pelos iluministas contra 

o pensamento teológico medieval e da metafísica. Isto significa procurar explicações para os 

fenômenos do mundo sem o auxílio das religiões ou respaldado em crenças e superstições. 

Seduzido pela razão, o homem deixa de buscar explicações para o mundo através do 

sobrenatural. Agora, tudo fica reduzido ao âmbito da ciência e a razão exclui o sobrenatural 

como forma de interpretar a realidade. O antagonismo entre a razão e o sobrenatural foi 

característica marcante dessa época, deixando assim o homem amparado somente pela ciência 

diante de um mundo hostil e desconhecido. José Paulo Paes (1985), da mesma forma, traz à 

tona o nascimento do fantástico dentro de uma época em que tudo era mensurado através da 

razão. Logo, foi  

 

um período de fermentação intelectual em que, aos preceitos irracionais ou 

supersticiosos da opinião comum, tanto quanto os dogmas indiscutidos e 

indiscutíveis da Fé, os filósofos contrapunham o seu direito de livre exame 

de tudo à luz da Razão soberana (PAES, 1985, p. 190).  

 

É nesse contexto que a literatura fantástica ganha espaço. Sua tônica consiste em 

inserir no cotidiano aquilo que não tem explicação, sob a ótica da racionalidade. A literatura 

fantástica confirma a característica dual do ser humano, constituinte também de um lado 

obscuro, misterioso, indecifrável que a ciência não consegue chegar, afirmação que condiz 

com o pensamento de Roas (2014), ao preconizar que a ciência e a razão, pelas suas 

características mecanicistas e fixas, cujo universo era visto como uma máquina, não consegue 

abarcar a complexidade do mundo e do homem. 

As origens do fantástico podem estar relacionadas ao romance gótico inglês, pois o 

gênero já apresentava temáticas que posteriormente serveriam como fonte da qual os 

românticos beberiam fartamente, remetendo ao macabro, à crueldade e ao pavor (CALVINO, 

2011), estética que busca o afastamento da objetividade das estéticas anteriores. Assim, a 

tônica recai sobre o subjetivo, o onírico, o mistério e a valorização do inconsciente para 
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explicar muito do comportamento do homem. Porém, é precisamente na Alemanha que o 

fantástico se desenvolve, tendo o escritor E. T. A. Hoffmann como seu maior expoente. Em 

suas obras são recorrentes a expressão de temas ligados à literatura fantástica como o uso das 

metáforas, os temas do duplo, da loucura, da vida após a morte (CESERANI, 2006).  

Nascido numa conjuntura de culto à razão e à ciência como modos de explicação do 

universo, questiona-se: onde estaria o lugar do fantástico em um cenário tão avesso para o seu 

desenvolvimento? A possível resposta a essa indagação nos remonta à própria limitação do 

homem, já que a ciência não consegue abarcar a complexidade inerente ao homem e fracassa 

na tentativa de compreendê-lo somente a partir da razão e da objetividade. Conforme elucida 

Rodrigues, 

 

[...] a racionalidade se depara com um limite imposto pela própria situação 

do homem que a pensa. Por restar muito o que explicar e por não ser 

demiurgo, [...] o homem reinventa o fantástico, agora nos moldes do 

pensamento da época (1988, p. 27) 

 

Assim é que, paralelamente a esse ambiente orientado pelo racionalismo, surge uma 

literatura com um campo frutuoso para questões transcendentais, muito mais próximas da 

natureza humana.  

Nesse contexto, surge, ao mesmo tempo, o desejo de teóricos e estudiosos a buscarem 

uma definição para a literatura fantástica. Todorov, na década de 70, esboça uma primeira 

definição demonstrando os aspectos estruturais da narrativa fantástica. Em Introdução à 

Literatura Fantástica, o estudioso traz no bojo das discussões as particularidades que definem 

o fantástico. Para ele, o que alimenta o fantástico é a hesitação, que deve partir do leitor, por 

vezes da personagem e/ou do narrador. Em um mundo semelhante ao nosso, um fenômeno 

sobrenatural, inexplicável aos olhos da razão, irrompe a realidade. De acordo com a 

concepção de Todorov, é da vacilação, portanto, que “sobrevive” o fantástico. Assim, ressalva 

o teórico: “O fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as 

leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1975, p. 

16). Portanto, nesta perspectiva, a escolha por parte do leitor e/ou personagem em acreditar ou 

não no fenômeno sobrenatural, é a condição que leva ao fim do fantástico. Em síntese, a partir 

do momento em que se faz a opção por uma explicação racional dos fatos, entra-se no âmbito 

do gênero estranho. Mas, se ao contrário, a opção feita é de acreditar que aquele fenômeno 

realmente aconteceu, aceitando o sobrenatural, embrenha-se no mundo do maravilhoso. O 
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fantástico tem, pois, uma vida curta e evanescente, e está sempre ameaçada pelos seus 

vizinhos: o estranho e o maravilhoso. Assim sendo, 

 

O fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do leitor – um 

leitor que se identifica com a personagem principal – quanto à natureza de 

um acontecimento estranho. Esta hesitação pode se resolver seja porque se 

admite que o acontecimento pertence à realidade; seja porque se decide que 

é fruto da imaginação ou resultado de uma ilusão; em outros termos, pode-se 

decidir se o acontecimento é ou não é (TODOROV, 1975, p. 166). 

 

Ainda seguindo o teórico, no que se refere aos gêneros vizinhos - o estranho e o 

maravilhoso - em cada um deles surge um subgênero: o fantástico estranho e o fantástico 

maravilhoso e, na fronteira entre os dois, na linha divisória, está o fantástico. O fantástico 

estranho se caracteriza pelo aparecimento de acontecimentos que parecem sobrenaturais ao 

longo da narrativa, mas que no final, recebe uma explicação racional. Já o fantástico 

maravilhoso diz respeito às narrativas que se apresentam como fantásticas e que culminam 

aceitando o sobrenatural. (TODOROV, 1975).   

A definição sistematizada por Todorov chamou a atenção de muitos estudiosos 

interessados nessa vertente literária. Portanto, devido a sua repercussão no contexto em que 

foi criada, sua teoria suscitou contestações. Enquanto isso, brota uma vastidão de obras 

literárias com enredos em que avultam o mistério, a magia, a simbologia dos sonhos e de 

lugares imaginários ainda não alcançados pela razão, bem como estudos que se voltam para a 

análise e compreensão destas narrativas.   

 

2.3 O FANTÁSTICO: PERSPECTIVAS TRADICIONAIS E CONTEMPORÂNEAS  

 

Assim como Todorov, muitos outros teóricos insistiram na busca de caminhos que 

contribuísse para uma definição mais coerente do fantástico. Nesse rol, o crítico David Roas 

traz apontamentos expressivos para a ampliação do referido conceito, a começar pelo que 

pensa sobre o sobrenatural. Para Roas (2014, p. 25), o sobrenatural seria “aquilo que 

transgride as leis que regem o mundo real e não pode ser explicado porque não existe segundo 

essas leis”. É, pois, segundo tal concepção, tudo aquilo que supõe uma transgressão de nossa 

ideia de realidade, ideia esta que formamos seguindo os postulados da ciência e da filosofia. O 

fantástico constitui, assim, em um efeito de estranhamento quando nos deparamos com algo 

que a cultura nos ensinou ser apenas imaginação se transformar em realidade.  
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Sobre isso, cabe trazer a significativa contribuição dos estudos psicanalíticos 

freudianos que explica sobre esse sentimento de estranhamento diante do encontro entre polos 

extremos, como por exemplo, da relação familiar/estranho. Em seu artigo intitulado Das 

Unheimliche (1919), Freud define o estranho como algo familiar e há muito tempo guardado 

na mente. Esse material recalcado e escondido no inconsciente pode se transformar em algo 

desconhecido e, por isso mesmo, quando vem à tona e se exterioriza, é inquietante, 

assustador, sinistro e incômodo. O autor destaca que o efeito de estranhamento ocorre 

“quando se extingue a distinção entre imaginação e realidade, ou seja, algo que até então 

considerávamos imaginário surge diante de nós na realidade, ou quando um símbolo assume 

as plenas funções da coisa que simboliza” (FREUD, 1996, p. 261). Na ocasião em que tais 

resíduos do inconsciente insurgem, suspeitosamente, em pressentimentos e suposições os 

quais parecem se confirmar na realidade material, antigas crenças ascendem, de forma que o 

arcaico e o presente ficam lado a lado, desembocando, pois, no efeito estranho (SANTOS e 

SILVA, 2015a). 

Em relação à concepção do sobrenatural, é possível estabelecer uma mudança de 

pensamento que se divide em duas vertentes. Assim, nos seus primórdios, o sobrenatural 

aparecia figurativizado através de temas que exploravam as aparições visionárias, o macabro, 

o feitiço, o vampiro, o perverso e o erótico. Valendo-se de tais ingredientes, destacam-se 

grandes obras como “O Homem de Areia” de E. T. A. Hoffmann, “História do demoníaco 

Pacheco” de Jan Potocki, “A morte amorosa” de Théophile Gautier, dentre outras as quais se 

inserem dentro do que Calvino (2011), denomina fantástico visionário, situado no início do 

século XIX, aquele em que há um espaço preenchido de aparições e fantasmagorias. Em 

contrapartida, no final desse século, um novo fantástico surge no cenário das letras: o 

fantástico cotidiano, aquele “obtido com os mínimos meios, todo mental, psicológico” 

(CALVINO, 2011, p. 279). E, então, temos aí, uma figura representativa desse novo enfoque: 

Edgar Alan Poe. Em “O coração denunciador”, uma de suas obras mais famosas, apresenta 

um monólogo interior de um assassino que está escondido no quarto de sua vítima, um velho 

com o olho esbugalhado. É somente através desse olho que se manifesta a presença da vítima 

e pelo coração que bate, coração este que continuará a obcecar o assassino. Vê-se, pois, que 

bastam alguns detalhes mínimos: um olho esbugalhado e as batidas de um coração para tecer 

toda uma atmosfera de suspense, estranhamento e inquietação. Assim, para ratificar o desenho 

dessa nova concepção, Ítalo Calvino assevera: “Á nossa sensibilidade de hoje, o elemento 

sobrenatural que ocupa o centro desses enredos aparece sempre carregado de sentido, como a 

irrupção do inconsciente, do reprimido, do esquecido, do que se distanciou de nossa atenção 
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racional” (2011, p. 9). Ainda conforme Calvino (2011), no contexto da nossa era, o 

sobrenatural não necessariamente aparece figurativizado através de fantasmas ou aparições 

visionárias conforme predominava nitidamente no início do século XIX, mas a inserção 

daquele elemento que problematiza a realidade do mundo tal qual concebemos. Por isso, o 

conto fantástico configura a narrativa que mais distingue o século XIX e a que mais manifesta 

a interioridade humana, tal qual ocorre nos contos lygianos. 

No que se refere à realidade, tal qual a concebemos, é fundamental para a composição 

do texto fantástico, conforme Roas (2014), pois é no confronto entre o mundo do leitor – 

aquele formulado através da razão e da ciência – e o mundo representado no texto, que ocorre 

a transgressão do real e daí o efeito fantástico. Para Todorov (1975), a realidade deve ser 

parecida com o mundo exterior ao texto de ficção. Nesse espaço, as personagens se movem e 

são acometidas por um evento sobrenatural. O teórico, conforme já elucidado, elege a 

vacilação como a primeira condição do fantástico. No entanto, acrescenta um segundo 

elemento: a vacilação pode ocorrer, também, no interior da obra. Porém, isso vai depender da 

atitude da personagem e do narrador que deverão ser tomados pela vacilação. No entanto, é 

preciso que o leitor seja cúmplice ou se identifique com as atitudes daqueles seres ficcionais 

diante de um evento sobrenatural. Isso pode ocorrer, segundo o estudioso, em algumas 

narrativas, mas em outras não. Conforme as noções todorovianas, a vacilação no interior do 

texto é condição facultativa e o fantástico pode existir sem cumpri-la.  

Para Roas (2014), a literatura fantástica não se distingue da literatura realista, pois se 

nesta há uma tentativa fidedigna da realidade, naquela, o real é necessário para que o leitor 

possa fazer o confronto do mundo por ele reconhecido com os fenômenos insólitos que 

irrompem no cotidiano. Como se percebe, é a partir do confronto de realidades antagônicas 

que podemos confirmar a “fantasticidade” de um texto. 

No que tange ao sobrenatural, o pesquisador espanhol não o concebe apenas para 

mensurar o conteúdo fantástico da narrativa, mas, sobretudo, para desestabilizar a noção de 

que estamos vivendo em um mundo perfeito e imutável. E mais: para que mesmo assim, 

consigamos ser mais ou menos felizes dentro da “caoticidade” desse mesmo universo. É a 

concepção que formamos sobre o real que faz, inclusive, diferenciar a literatura fantástica da 

literatura maravilhosa. Sobre isso, Roas (2014) afirma que, apesar de a maioria dos críticos 

concordarem que a presença do fenômeno sobrenatural é essencial para que se produza o 

efeito fantástico, não será considerada fantástica toda literatura que tenha a presença desse 

elemento, pois se assim o fosse, as epopeias gregas, os romances de cavalaria, a ficção 

científica – em que podemos observar elementos sobrenaturais – seriam consideradas 
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narrativas fantásticas, o que não ocorre, pois, conforme já elencado, o mundo ficcional da 

narrativa fantástica deve ser semelhante ou o mais próximo possível do nosso. Já no 

maravilhoso o mundo é totalmente diferente daquele reconhecido pelo leitor, e o sobrenatural 

é apresentado com naturalidade. É o caso dos contos de fadas, onde a expressão “Era uma 

vez”, faz-nos mergulhar em um mundo totalmente irreal e distante do nosso, tanto no tempo 

quanto no espaço. É um universo, portanto, paralelo onde não há estranhamento por parte do 

leitor nem das personagens que não questionam os fatos extraordinários, conforme elucida 

Rodrigues (1988, p. 56): 

 

Não há questionamentos sobre verossimilhança nesse tipo de universo 

ficcional [que] permite que os seres humanos comuns convivam num 

cotidiano aparentemente verossímil com seres sobrenaturais, como 

fantasmas ou almas etc. Na medida em que esses seres não são questionados 

dentro do universo narrativo, também o leitor os aceita, porque aceita a 

ficção e seus pressupostos.   

 

José Paulo Paes, em capítulo dedicado ao fantástico, confirma a particularidade que 

define uma literatura da outra, destacando que na narrativa maravilhosa não há surpresa para o 

leitor, o qual aceita como verossímel a inverossimilhança contida no texto ficcional. Este 

atributo é para o autor, a diferença de maior destaque em relação ao fantástico, o qual tudo 

acontece “no seio do próprio cotidiano, afeta-o e põe em dúvida o nosso mesmo conceito de 

realidade (PAES, 1985, p. 186).  

Irene Bessiére, pesquisadora francesa, ressalta que no maravilhoso o acontecimento é 

de ordem moral, por isso, trabalha sempre com uma dupla direção, de que o bem sempre 

vence o mal. Isso posto, “ogros e fadas boas se opõem conforme as atitudes da mentalidade 

coletiva, conforme a exigência do bem” (BESSIÈRE, 2009, p. 8). Pensamento semelhante ao 

de Roas (2014) quando afirma que no maravilhoso o bem sempre vence o mal, o oposto do 

fantástico, portanto, cujo fim termina com a loucura. 

É marca da literatura fantástica contemporânea pôr em dúvida nossa percepção do 

real, concebido, atualmente, como algo inabarcável, incerto e caótico. Na busca, pois, de 

tentar compreender tudo o que acontece em seu entorno, o homem questiona a aparente 

rigidez do universo e percebe a impossibilidade de uma explicação segundo uma visão 

mecanicista.   

A premissa de que o fantástico acontece quando há a irrupção do fenômeno 

sobrenatural na realidade empírica, e de que o espaço apresentado no plano da ficção deve ser 

semelhante ao “real”, leva à ideia de que não se deve colocar o fantástico no âmbito do 
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ilógico, ou seja, de categorizá-la como o oposto da literatura realista, pois para cumprir o seu 

papel, ele deve sim, ser sempre crível. Nutre-se do real para posteriormente transgredi-lo. 

Logo, na concepção de Roas (2014), o fantástico é uma espécie de “hiper-realismo”, ou seja, a 

verossimilhança é dupla, já que temos o contato com a realidade cotidiana e, ao mesmo 

tempo, com a realidade que o narrador nos apresenta: a do impossível.  

Nesse aspecto, o leitor se desponta como figura fundamental, pois participa de um 

pacto estabelecido implicitamente entre ele e o narrador, uma vez que durante o contato com a 

leitura, suspende-se toda regra de verificação. Algo muito semelhante à noção de Umberto 

Eco (2009), quando faz alusão ao “acordo ficcional” entre escritor e leitor. Isto significa uma 

postura que o receptor precisa adotar ao se deparar com a obra de ficção, comparada, 

metaforicamente, a um bosque bifurcado em várias direções. Aquele que decide adentrar 

nesse “bosque” – o texto ficcional – deve aceitar, tacitamente, algumas regras que o próprio 

ato de leitura exige.  

Ceserani (2006), igualmente, observa a relevância do leitor quando o insere dentro dos 

procedimentos formais e temáticos comuns ao modo fantástico. Para o autor, o sentimento de 

surpresa, terror e medo, envolvem e são sentidos pelo leitor. O fantástico leva-o para “dentro 

de um mundo familiar, aceitável, pacífico, para depois fazer disparar os mecanismos da 

surpresa, da desorientação, do medo [...]” (CESERANI, 2006, p. 71). 

Ainda sobre a definição de realidade, há um notório interesse por parte de 

pesquisadores e estudiosos na busca de uma explicação que melhor defina o complexo termo, 

principalmente para aqueles que se dedicam aos estudos literários, pois a obra ficcional, ainda 

que não seja cópia fiel do real, dele se alimenta. Para tanto, Rodrigues (1988, p. 25) adverte 

que a imitação ou a descrição do real é impossível e ressalta, então, a “impossibilidade da 

linguagem de falar diretamente do real [...] mutável, historicamente relativo, 

inconscientemente resvaladiço, difícil de ser apreendido pelo discurso humano”. Assim, é 

impossível exigir da arte que ela retrate fidedignamente a realidade, como tentaram fazer os 

realistas. Em síntese, se o real é construído histórica e culturalmente, é impossível representá-

lo em sua totalidade, mas apenas uma parte dele. A autora acrescenta ainda que, o princípio da 

verossimilhança, noção formulada por Aristóteles e que diz respeito a um modo de realizar a 

mimesis, “é, portanto, uma convenção artística relativa a um código estético de uma época” 

(RODRIGUES, 1988, p. 26). Isto significa dizer que o verossímil e o inverossímil podem, 

portanto, sofrer modificações ao longo dos tempos. Tomando como parâmetro a referida 

assertiva, é possível inferir que o mundo onde vivemos é de natureza indecifrável, não 

havendo, pois, verdades gerais sobre ele. Diante do que se pensa sobre a mutabilidade do real 
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– em várias esferas do conhecimento – um questionamento vem à tona: como transgredi-lo? 

Se não há uma visão unívoca da realidade, então, tudo é possível?  Daí a impossibilidade de 

tal transgressão? 

No entanto, apesar dessa concepção filosófica, “nossa experiência da realidade 

continua nos dizendo que os seres humanos não se transformam em insetos nem vomitam 

coelhinhos vivos” (ROAS, 2014, p. 126), tal qual o protagonista de “Carta a uma senhorita 

em Paris”, de Júlio Cortázar” e de A Metamorfose de Kafka, em que se evidencia um fato 

sobrenatural: a transformação da personagem – Gregor Samsa – em um inseto. Há nessas duas 

narrativas – a de Cortázar e a de Kafka – dois elementos fundamentais para o fantástico 

cultivado no século XX: o fato de não haver a preocupação na explicação do evento 

incomum, inabitual, o que contraria as concepções situadas no século XIX, em que havia 

sempre a possibilidade de explicações alternativas (sonhos, delírios, ou pela via do 

sobrenatural). 

Ainda que seja uma tendência nos contos fantásticos contemporâneos o fato das 

personagens e narradores não sentirem espanto nem questionarem as causas das experiências 

estranhas ou inquietantes, para o leitor, os fatos desenhados no universo ficcional representam 

uma transgressão do mundo tal qual ele conhece. Em síntese, ainda que a realidade seja uma 

construção social comum entre os indivíduos de uma comunidade, é, ao mesmo tempo, 

subjetiva, e o espectador ou observador é um participante constitutivo do que observa, 

conforme bem assevera Peter L. Berger e Thomas Luckmann. Em A construção social da 

realidade, os sociólogos discutem sobre os processos socioculturais de construção da 

realidade afirmando que “a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos 

homens e subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo 

coerente” (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 35). 

Irene Bessière (2009) ressalta a importância dos fatores sócio-culturais para a 

definição dos limites do natural e do sobrenatural. Segundo ela, cada civilização, em cada 

época, possui uma estrutura organizacional que classifica aqueles limites. Conforme a autora, 

o fantástico promove, em forma de estética, os debates intelectuais de uma época no que se 

refere à relação do sujeito com o que está situado no campo do sensível ou supra-sensível. 

Nesse caso, há uma percepção relativa dos sujeitos quanto às marcas ideológicas de um 

tempo, colocadas, na obra, pelo leitor. O natural e o sobrenatural, portanto, são criações do 

homem, e são, pois, relativos e arbitrários (BESSIÈRE, 2009). Em síntese, o que se mostra 

aqui, é que o fantástico não pode ser visto como a literatura da inverossimilhança, mas “pela 

justaposição e pelas contradições de verossimilhanças diversas, em outras palavras, das 
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hesitações e das fraturas das convenções coletivas submetidas ao exame” (BESSIÈRE, 2009, 

p. 3-4). 

Diante da gama de discussões expostas no decorrer desta seção, é perceptível que 

certas ideias propostas por vários teóricos em relação ao fantástico na contemporaneidade, se 

diferem, em muitos aspectos, da noção difundida por Tzvetan Todorov. Em relação à noção 

de gênero, defendida pelo estudioso, David Roas (2014) o compreende como um conceito 

limitado a um restrito número de textos, pois de acordo com o pensamento todoroviano “um 

gênero se define sempre em relação aos gêneros que lhe são vizinhos” (TODOROV, 1975, p. 

32). O que chama a atenção de muitos pesquisadores da literatura fantástica, é que, assim 

concebido, o fantástico se restringe ao simples limite entre os dois gêneros: o estranho e o 

maravilhoso. Além disso, para confundir ainda mais a definição, Todorov (1975) os divide em 

classe de subgêneros: “o estranho puro”, “o fantástico estranho”, “o fantástico maravilhoso”, e 

“o maravilhoso puro”. Ao abrir a discussão sobre tal percepção, Roas (2014, p. 41) conclui 

que, para Todorov, o fantástico é “essa categoria evanescente que se definiria pela percepção 

ambígua que o leitor implícito tem dos acontecimentos relatados, e que este compartilha com 

o narrador ou com algum dos personagens”. Diante desta restrição, o espanhol aponta que 

poucas narrativas se enquadrariam nos moldes clássicos todorovianos e, consequentemente, 

tantas outras seriam excluídas. Diante disso, ele prefere denominar o fantástico como 

categoria estética, pois permite uma definição de natureza multidisciplinar, que abarca a 

literatura, o cinema, o teatro, os quadrinhos, os games, ou qualquer arte que leve a 

problematização do conflito entre o real e o irreal, característica do fantástico, na sua 

perspectiva (ROAS, 2014). Além disso, o autor põe em evidência os aspectos socioculturais 

como componentes cruciais naqueles textos. Daí a importância do leitor, entidade pertencente 

ao um mundo extratextual que, tomando como base o seu modelo de realidade, contrastará 

com os elementos dispostos no mundo intratextual. Fato não visto em Todorov, que deposita 

no leitor apenas a função de hesitar entre uma explicação racional ou sobrenatural dos fatos, 

sem considerar os aspectos culturais que o circundam. Outra questão que contrapõe as duas 

concepções é a respeito do elemento sobrenatural. Para Todorov, o sobrenatural irrompe em 

“um mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos [...]” (1975, p. 31). Já Roas 

(2014) percebe o sobrenatural não como invasão, mas como componente que interroga o 

leitor frente a um fenômeno inexplicável e que irá desestabilizá-lo.  

 Rodrigues (1988, p. 29) faz ressalvas sobre a primeira condição do fantástico 

todoroviano e comunga com Roas sobre seu caráter limitador, pois, “a partir desse ponto 

muito poucas obras seriam fantásticas” e a hesitação do leitor, seria, assim, pouco para definir 
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um tipo de narrativa, pensamento semelhante ao de Ceserani (2006), sobre a mesma questão. 

O teórico acusa de ser o esquema todoroviano por demais simplista, pois, 

 

o risco de, a cada momento, reduzir-se a uma mera linha distintiva, a uma 

divisória: ou se cai de um lado ou se cai de outro, o texto permanece na 

ambiguidade do fantástico somente durante um tempo da leitura, e depois se 

resolve ou pelo maravilhoso ou pelo estranho (CESERANI, 2006, p. 56). 

 

Calvino (1980), ao se referir ao fantástico, ressalta a importância de observar como ele 

se organiza e se desenvolve na teia ficcional, de modo que seja comparado a um cristal, pois o 

cristal é um mineral formado por vários vértices, vários ângulos, apontados para várias 

direções, e dependendo do olhar do observador, pode ter variadas e distintas imagens. Assim 

também o é a literatura fantástica, já que ela nos dá a possibilidade de conceber realidades 

outras, para além daquela que é dada a partir de nossas experiências empíricas.  

Júlio Cortázar, contista reconhecido mundialmente por seus contos fantásticos, segue 

uma linha distinta daquela privilegiada no século XIX. Ele, como os outros autores já 

elencados, também não se sente confortável com a definição encontrada em Introdução à 

literatura fantástica (1975), pois para o argentino, a obra não explica e nem dá uma solução 

para o fantástico, que para Cortázar constitui: 

 

uma coisa muito simples, que pode acontecer em plena realidade cotidiana, 

neste meio-dia ensolarado [...] Trata-se de algo absolutamente excepcional, 

mas que não tem por que ser diferente, em suas manifestações, da realidade 

que nos envolve. O fantástico pode acontecer sem que haja uma mudança 

espetacular das coisas (BERMEJO, 2002, p. 37).  

 

Segundo a assertiva de Cortázar, o fantástico pode acontecer dentro da mais tranquila 

cotidianidade, e que isto acontece para nos mostrar a possibilidade de um mundo para além 

das leis aristotélicas e do nosso pensamento racionalizado, mas que não temos acesso direto. 

São mundos perfeitamente organizados e válidos, cujo senso lógico não consegue apreender, 

mas que em alguns momentos irrompem e se mostram (BERMEJO, 2002). O autor de “Carta 

a uma senhorita em Paris” e “A Casa Tomada”, ambos os contos integrantes da coletânea 

Bestiário (2013), cria enredos totalmente realistas, na maioria entre Paris e Buenos Aires 

misturados a fenômenos sobrenaturais ou extraordinários. Cortázar se enquadra, portanto, na 

vertente contemporânea do fantástico tal qual concebe Roas (2014) e Ceserani (2006), em que 

duas realidades distintas coexistem e possuem a mesma legitimidade. Diante do confronto 

gerado entre o natural e o sobrenatural, essas narrativas provocam o sentimento de incerteza 
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diante da realidade e, consequentemente, do próprio eu. A possibilidade da existência de 

mundos paralelos, diferentes do nosso, nos leva a hesitar sobre este último. O resultado disso 

é que as estruturas normativas dessas duas realidades – a do real e do irreal – sofrem 

mudanças de percepções, pois uma adquire propriedades ou mecanismos da outra. Em síntese, 

o que Roas (2014, p. 32) quer mostrar com isso é que  

 

o irreal passa a ser concebido como real, e o real, como possível irrealidade. 

Assim, a literatura fantástica nos revela a falta de validade absoluta do 

racional e a possibilidade da existência, debaixo dessa realidade estável e 

delimitada pela razão na qual vivemos, de uma realidade diferente e 

incompreensível, alheia, portanto, a essa lógica racional que garante nossa 

segurança e nossa tranquilidade.  

 

Diante dessa problemática, Gama-Khalil (2010) discute uma das condições que o autor 

de Introdução à Literatura Fantástica elenca como capitais para o fantástico: a recusa de uma 

explicação alegórica ou poética do texto. Sobre tal condição, deixemos, então, que o próprio 

Todorov se explique: 

 

[...] Finalmente, é importante que o leitor adote uma determinada atitude 

frente ao texto: deverá rechaçar tanto a interpretação alegórica como a 

interpretação “poética”. Estas três exigências não têm o mesmo valor. A 

primeira e a terceira constituem verdadeiramente o gênero; a segunda pode 

não cumprir-se. Entretanto, a maioria dos exemplos cumprem com as três 

(1975, p. 20). 

 

Gama-Khalil (2010) discorda prontamente da visão do teórico búlgaro, pois para ela 

não se pode conceber o texto literário fora do universo poético e alegório, pois ambos os 

artifícios são imprescindíveis para a composição polissêmica literária.  

É importante ressaltar que as considerações feitas neste espaço sobre as 

particularidades do fantástico contrapondo tendências tradicionais e contemporâneas, não 

implica em negar a valorosa contribuição de Todorov para a compreensão da literatura 

fantástica, pois ele é o precursor de uma definição consistente e sistematizada que teve grande 

repercussão nos estudos literários. Ocorre que, o modo de vida dos indivíduos e das 

sociedades nos séculos XVIII e início do XIX – momento do florescimento do fantástico –– 

não é o mesmo dos dias atuais e a literatura, de um modo geral, acompanha essas 

transformações e, por isso, poderá ser uma ferramenta instigativa de um novo significado à 

modalidade fantástica. 
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Nessa conjuntura, percebemos que os postulados estruturalistas de Todorov já não são 

mais suficientes para responder a amplitude do fantástico, cujos determinantes passaram por 

remodelações, apresentando novas características representativas das necessidades do homem 

e do mundo contemporâneos. De tal modo, os teóricos que elegemos para conduzir nossas 

leituras críticas acerca da narrativa lygiana, são aqueles que se voltam para as teorias cujas 

perspectivas são mais coerentes com a natureza do conto fantástico contemporâneo, pois 

inclui tanto as narrativas as quais há uma possibilidade de escolha entre o real e o iireal, 

quanto aquelas as quais não é dado nenhuma explicação sobre os eventos sobrenaturais e 

inexplicáveis pela lógica da razão. Tais narrativas não se revestem de um questionamento ou 

hesitação sobre a natureza do irreal. O que conta, finalmente, é que as duas correntes possuem 

o mesmo propósito: a irrupção do sobrenatural no mundo concebido como real, presumível, 

lógico, ordinário. 

Sobre este propósito, Roas (2014), elenca alguns pontos centrais para o embasamento 

do que ele compreende sobre o fantástico. Sintetizando seria: a relação necessária do 

fantástico com o real; seus efeitos emocionais e psicológicos sobre o receptor (o medo); e a 

transgressão que supõe para a linguagem a vontade de expressar o que é inexpressável. 

Quanto ao primeiro elemento, já introduzido neste capítulo, o estudioso defende que, 

diante de um texto em que há a presença de um fenômeno sobrenatural o leitor contrasta esse 

mesmo fenômeno com o real, o que resulta na transgressão da realidade, concebida segundo 

preceitos culturais. Assim, o grande efeito do fantástico é “provocar – e, portanto, refletir – a 

incerteza na percepção do real” (ROAS, 2014, p. 111). No segundo princípio, sobre os efeitos 

emocionais e psicológicos, o autor elege o medo como um fator capital para os textos 

fantásticos. Ainda que a ideia de realidade em voga hoje decorra da noção de incerteza, em 

um mundo onde não se tem a ideia de totalidade, quando pensamos no real, o associamos a 

um quadro referencial determinado culturalmente, que pode ser modificado tanto no tempo 

quanto no espaço. É esta regularidade que nos garante construir algumas expectativas e, a 

partir de nossa compreensão sobre o real, formamos concepções sobre o que possível e 

impossível.  

A noção de um limite que cremos intransponível e que é transgredido com o subsídio 

de um fenômeno sobrenatural tem como resultado o estranhamento a respeito da realidade que 

se transforma, por isso, em algo ameaçador. “Diretamente ligado a essa ameaça, aparece outro 

efeito fundamental do fantástico: o medo” (ROAS, 2014, p. 135). O medo, segundo a noção 

de Roas, resulta do choque entre o real e o inexplicável que nos obriga a questionar se aquilo 
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que apenas imaginávamos ser pura imaginação pode vir a ser verdade.  Acrescenta-se a isso, o 

fato de:  

 

a presença do medo [...] nos permite distinguir perfeitamente a literatura 

fantástica da literatura maravilhosa: o conto maravilhoso tem sempre final 

feliz (o bem se impõe sobre o mal); o conto fantástico, por sua vez, se 

desenvolve em meio a um clima de medo, e seu desfecho (além de pôr em 

dúvida nossa concepção do real) costuma provocar a morte, a loucura ou a 

condenação do protagonista (ROAS, 2014, p. 61). 

 

David Conte (2013), pesquisador da Universidade Carlos III, explica que tal 

sentimento experimentado pelo leitor é uma característica própria da humanidade que a 

acompanha desde os primórdios, quando estávamos despreparados e a mercê de uma natureza 

hostil e ameaçadora. O medo é, portanto, um modo de defesa que criamos para enfrentar as 

adversidades e perigos do nosso ambiente, uma espécie de mecanismo de proteção que nos 

fez sobreviver e garantir nossa permanência enquanto espécie. Desse modo, o medo remonta a 

uma espécie fragilizada e desamparada que guarda na memória os perigos que nos rondava 

rotineiramente, um sentimento, portanto, ancestral:  

 

En resumen, el miedo que experimenta nuestra especie, a diferencia de otros 

animales, no se corresponde forzosamente con un peligro actual, sino que 

configura, en su herencia biológica o antropológica, un imaginario donde se 

percebe la huella de una intemperie ancestral (CONTE, 2013, p. 59)1 

 

Para o espanhol, o medo contribui significativamente para a formação do sujeito, já 

que é através da sensação de temor que o indivíduo estabelece seu próprio limite, diante de 

uma série de ameaças que o circunda desde tenra idade. O pesquisador prevê o medo, 

também, como um sentimento de alguém que, acostumado às leis da razão se depara com algo 

inexplicável para as mesmas leis. Pensamento que corrobora com o que vem discorrendo 

Roas sobre a mesma questão. Desse modo, podemos confirmar que o medo é, então, outro 

aspecto que distingue o fantástico contemporâneo do que é representado por Todorov, o qual 

não considera aquele sentimento necessário para a existência do fantástico.  

Quanto ao terceiro fator, Roas (2014) apresenta o fantástico como um problema de 

linguagem, ou seja, a transgressão que supõe para a linguagem expressar o inexpressável. Ora, 

se o fenômeno extraordinário é essencialmente impossível de ser esclarecido, daí a 

                                                           
1 Em resumo, o medo que experimenta nossa espécie, a diferença de outros animais, não se 

corresponde forçosamente com um perigo atual, mas sim configura, e sua herança biológica ou 

antropológica, um imaginário onde se percebe a marca de uma intempérie ancestral. 
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impossibilidade de representá-lo através da linguagem, como explicar, então, o inexplicável 

ou dizer o indizível? Para David Roas (2014), existem algumas estratégias discursivas e 

também temáticas que possuem a função de intensificar a incerteza diante de um fenômeno da 

esfera do impossível, são elas: 

 

metáforas, sinédoques, comparações, paralelismos, analogias, antíteses, 

oximoros, neologismos e expressões ambíguas do tipo ‘pensei ter visto’, 

‘acho que vi’, ‘era como se’, assim como a utilização reiterada de adjetivos 

de forte conotação, como ‘sinistro’, fantasmagórico’, ‘aterrorizante’, 

‘incrível’ e outros desse mesmo campo semântico” (ROAS, 2014, p. 172). 

 

Esses elementos destacados pelo teórico espanhol constituem procedimentos 

narrativos que favorecem a ambiguidade do texto por meio da imprecisão linguística. A 

literatura fantástica é, pois, antes de tudo, uma literatura da subversão, inclusive para a 

linguagem ordinária, o que implica um desafio para o próprio ato de escrever. O teórico 

adverte que não há especificamente uma linguagem fantástica, já que tais recursos podem 

aparecer em outros textos literários, mas há sim, um modo especial de usar a linguagem – a 

conotação em detrimento da denotação, por exemplo – que origina um efeito fantástico. 

O crítico Remo Ceserani elege alguns procedimentos formais e temáticos que são 

frequentes no universo do fantástico. Assim, esquematicamente, dentre os mais significativos, 

Ceserani (2006) elenca: 1) posição de relevo dos procedimentos narrativos no próprio corpo 

da narração: significa que há uma certa manipulação dos procedimentos narrativos, pois o 

autor tenta colocar em evidência todos os mecanismos que dispõe a ficção. Por isso, Ceserani 

ressalta que é característica do fantástico primar pela ambiguidade, tanto pelo fato de o autor 

utilizar, conscientemente, todos os instrumentos narrativos para prender o leitor e levá-lo para 

o interior da história, quanto o prazer de estar sempre recordando que apesar disso, ali se trata 

de uma história. 2) A narração em primeira pessoa, recorrente em grande parte dos contos 

fantásticos. 3) Um forte interesse pela capacidade projetiva e criativa da linguagem: discorre 

sobre as potencialidades criativas da linguagem, ou seja, a capacidade que as palavras 

possuem de criar realidades novas e distintas daquela que reconhecemos. Assim, os textos 

fantásticos carregam em si a inclinação de transformar as palavras, de carregá-las de sentidos 

e valores e, a partir delas, criar novas realidades. A metáfora, nesse sentido, é um 

procedimento retórico bastante utilizado, pois possibilita a relação entre realidades 

aparentemente contrárias. Isto posto,  
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Usada em termos narrativos, transformada em procedimento narrativo, a 

metáfora pode permitir aquelas repentinas e inquietantes passagens de 

limites e de fronteiras que são características fundamentais da narrativa 

fantástica (CESERANI, 2006, p. 71).  

 

Importante destacar que tais características se constituem mudanças que ocorreram do 

século XIX até chegar aos séculos XX e XXI. Assim, há um fantástico da percepção, com a 

presença de vampiros, fantasmas, o duplo, o sonho premonitório etc., que correspondem ao 

nível semântico do texto, isto é, temático – predominante no século XIX. E há, na esteira dos 

séculos XX e XXI, um fantástico como problema da linguagem, em que a transgressão 

acontece a partir de recursos formais e discursivos. Tais estratégias servem, então, para 

demonstrar a incapacidade da linguagem de representar a realidade. No entanto, é 

característica da pós-modernidade a validade das duas concepções, tanto o da percepção 

quanto o da transgressão da realidade.  

Remo Ceserani (2006), ao citar o termo neofantástico utilizado pelo crítico argentino 

Jaime Alazraki, explica mais uma particularidade que define esta vertente do fantástico 

tradicional acerca da irrupção do real que no neofantástico acontece discretamente, se 

esquivando, portanto, da irrupção abrupta que ocorria nas narrativas tradicionais. 

Ainda segundo Ceserani (2006) os textos fantásticos trabalham com a aproximação de 

dimensões diametralmente opostas, a natural e a sobrenatural, que são colocadas em paralelo, 

mas ambas com a mesma legitimação, muito próximo do que assevera Ítalo Calvino (2011) 

que reafirma a importância da relação entre um mundo aparente e aquele onde habitam o 

extraordinário. Nas palavras de Calvino (2011, p. 9), o tema do fantástico é a “relação entre a 

realidade do mundo que habitamos e conhecemos por meio da percepção e a realidade do 

mundo do pensamento que mora e nós e nos comanda [...]”.  

Corrobora com tal noção a pesquisadora Rodrigues (1988), para quem o fantástico 

stricto sensu se dá na transposição de fronteiras que ultrapassam a esfera do real para a do 

irreal, da imaginação, da fantasia e para o sonho. O que determina, portanto, a fantasticidade 

de um texto é justamente essa fresta causada pela indagação sobre a natureza dos eventos que 

nos leva a questionar sobre o enquadramento do fenômeno disposto na narrativa: se é da 

esfera do possível/real ou do impossível/irreal. 

Para Bessière (2009), é a afirmação de que o relato fantástico não privilegia o exame 

da condição do sujeito, mas o acontecimento.  Desse modo, o que estranha e inquieta não é o 

“eu”, mas a ocorrência. E, mais: que há uma impossibilidade de solução dos acontecimentos 

aí expostos, e que essa impossibilidade é fruto da presença de todas as soluções plausíveis 
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(BESSIÈRE, 2009). Faz todo o sentido a noção de Bessière, pois é possível perceber que nas 

narrativas fantásticas, sobretudo as contemporâneas, o que se destaca é o choque entre o 

natural e o sobrenatural e, em consequência, o que resulta desse conflito: a inquietação, o 

medo, a perplexidade e, portanto, a desestabilização do real frente ao sobrenatural, mais do 

que as personagens em si.  

Diante do exposto, percebemos que o fantástico, longe de ser uma modalidade 

estanque, vem se transformando e se reinventando a partir das modificações pelas quais 

passam o homem e o mundo, mas não se esquece de privilegiar o elemento sobrenatural, 

alicerce para sua expressão. Além disso, é propósito da modalidade fantástica levar, cada 

leitor que se envereda pelos seus caminhos, a questionar sobre a validade e imutabilidade do 

mundo que vivemos e, principalmente, para refletir sobre a possibilidade de um mundo além 

da superfície, além das aparências e da nossa consciência.  

A literatura fantástica busca provocar no sujeito moderno o questionamento da 

existência, por trás dessa aparente organização, de um mundo obscuro, caótico, misterioso, 

que cremos desconhecido, mas que é muito mais familiar do que imaginamos. Possibilita, 

portanto, que o leitor, as personagens e o narrador peregrinem, simultaneamente, entre tempos 

e espaços físicos e imaginários. A depender da maneira como é tecida a trama nas narrativas 

que apresentam o cruzamento entre domínios notadamente contrários, pode suscitar diferentes 

sentimentos como inquietação, suspense, espanto, hesitação, estranhamento, desconforto em 

relação ao sobrenatural, ou simplesmente inexistir sentimentos semelhantes, isto é, não há 

questionamento entre as personagens quando se deparam com os fenômenos insólitos no 

interior da narrativa, naturalizando, assim, o que é considerado sobrenatural. Por isso, no que 

se refere ao conto fantástico contemporâneo, a organização e disposição do espaço é atributo 

fundamental para o desencadear de sentidos outros, para além do tradicional conceito que 

envolve a categoria, concebida apenas como cenário onde transitam as personagens ou, ainda, 

as perspectivas que ressaltam a geografia literária. 

Portanto, a proposta do nosso trabalho privilegia a leitura de teóricos apontados como 

contemporâneos tanto no que se refere à categoria espaço e à literatura fantástica, quanto em 

relação à natureza do conto, dada a variedade de formas que assume, por vezes, a narrativa 

curta, com características de quase crônica, quase drama, quase poema, denotando, pois, um 

caráter plástico que impossibilita enquadrá-la às amarras fixas de um gênero, tal como declara 

Bosi (1977), ao referir-se ao conto brasileiro contemporâneo.  

Especificamente em relação ao conto fantástico, a contística lygiana constitui-se em 

um espaço frutífero para o alojamento das particularidades comuns àquele tipo de narrativa, 
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pois é possível perceber nos contos de Telles a ordem secular das coisas embaralhadas com 

eventos extraordinários, aparentemente inconciliáveis, mas que convivem lado a lado. Nesse 

sentido, a natureza misteriosa que ladeia suas narrativas possibilita um lugar de destaque da 

contista entre uma das representantes da literatura fantástica no Brasil, juntamente com 

Murilo Rubião e José J. Veiga, dentre outros.   

No capítulo que segue, exploraremos de forma mais detalhada a relação entre o 

fantástico e o modo de apresentação da categoria espaço. Sobre este último elemento, 

especialmente, trataremos das suas especificidades e importância para a arquitetura fabular.  
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3 ESPAÇO: VERTENTES TEÓRICAS E FICCIONAIS  

 

 

Neste capítulo serão explanados dois tópicos. O primeiro, sobre o gênero conto, sua 

evolução e características. Depois, teorias sobre a categoria espaço, compreendendo os 

estudos literários até vertentes que o relacionam ao imaginário, ao simbólico e à cultura. 

Serão ressaltadas, também, as várias acepções que possui o vocábulo, evidenciando, assim, o 

seu caráter transdisciplinar.  

 

3.1 ENTRE O CONTAR E O (RE) CONTAR: BREVE PASSEIO PELA HISTÓRIA DO 

CONTO 

 

O ato de contar é uma particularidade inerente ao sujeito social e acompanha sua vida 

desde a mais remota civilização até os dias atuais, isto porque a ação de contar está 

relacionada diretamente com uma necessidade do indivíduo em externar, através da palavra, 

oral ou escrita, suas tradições e experiências. Buscar a origem de tal atividade, portanto, é ir 

ao encontro da história do próprio homem, considerando-o como a única espécie – homo 

sapiens – com a capacidade de observar e refletir acerca de sua realidade. Por isso, para 

discorrer acerca da historia do conto e sua configuração, deve-se sempre lembrar o fato de que 

o gênero  

 

é uma das mais antigas formas de expressão humana, de natureza gregária, 

relato dos acontecimentos tribais – caça, pesca, aventuras anônimas, 

descobertas, enfim, uma longa tradição popular que vem vindo, como rios a 

desaguar permanentemente no “mar de histórias” o Kathâsaritsagara  dos 

hindus ou «o fio de nuvens» da tradição dos bântus (TELES, 2002, p. 167). 

 

Ao buscar a localização da origem do contar, conserva-se a hipótese de tempos 

remotíssimos, muito antes da invenção da escrita. Conforme elenca Teles (2002), as hipóteses 

recaem sobre duas coleções de contos orientais com grande repercussão entre os europeus 

durante da Idade Média e Renascença: Pantschatantra e Hitopadexa, narrativas que surgem 

antes de Cristo. 

Porém, a evolução do conto acontece gradualmente, a partir da tradição oral dos 

gregos, latinos e dos orientais, como no Decameron e As mil e uma noites, narrativas 

compostas de elementos da tradição oral que se misturam aos inventados pelo escritor, 
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surgindo, dessa forma, a tradição escrita e literária da narrativa curta, conforme noção de 

Teles (2002).  

Desse contexto histórico até nossa era, muitas narrativas foram criadas e recontadas 

durante os trabalhos artesanais, entre os índios com suas lendas e mitos, entre as mulheres em 

seus afazeres domésticos ou à noite ao redor das fogueiras, passadas de pais a filhos, de 

geração a geração. Nesse sentido, Honlfeldt (1988, p. 14), analogicamente, explica que o 

conto nasce da: 

 

forma oral, por exemplo, do ‘caso’, narrado em torno das fogueiras, junto 

aos trabalhos coletivos rurais dos povos primitivos, essencialmente à noite. 

Daí o seu suspense, o seu elemento de ‘maravilhoso’ e ‘fantástico’, que o 

caracterizou originalmente [...]  

 

 De tal modo, uma das características que define o ser humano – a aptidão para a 

fantasia e a imaginação – contribui definitivamente como elemento instigador da arte de 

narrar histórias, em variadas épocas e culturas.  No entanto, as transformações sociais e 

econômicas pelas quais passam as sociedades, contribuem para significativas modificações 

nas artes de um modo geral, e o conto adquire características distintas ao longo dos tempos. 

Foi com Decamerão de Boccacio que o conto alcançou, pela primeira vez, um lugar de 

destaque entre as obras universais. Depois do Romantismo, na Alemanha, aparece o “conto 

gótico”, constituindo-se de elementos fantásticos e sobrenaturais, tendo como principal 

expoente Hoffmann. Finalmente, a forma definitiva do gênero estabeleceu-se a partir dos 

irmãos alemãos Jacob e Wilhelm Grimm, em 1812, ocasião em que publicaram os Contos 

para Crianças e Famílias. 

Conforme ressalta Gotlib (2002), dois fatores históricos e sociais contribuem para a 

propagação do conto. Um deles é o século XIV, quando ocorre a transição da oralidade para o 

registro escrito, ganhando feições estéticas. Depois, o século XIX, período em que a expansão 

da imprensa possibilita a propagação do conto em revistas e jornais.  

No percurso evolutivo da narrativa curta, um ponto merece destaque, a saber, a voz do 

narrador. Se antes, na tradição oral, o contador de estória era o responsável por narrar 

acontecimentos, com o registro escrito, surge o narrador com esta função específica, 

afirmando, pois, o caráter literário do gênero. Por isso, se antes o contar era uma ação 

coletiva, passa a ter um caráter individual representado pelo narrador, figura fictícia, o que 

ressalta a distância entre o contador e o público. Walter Benjamin já apontava para essa 

característica do narrador moderno. Para o pensador alemão, “Por mais familiar que seja seu 

nome, o narrador não está de fato presente entre nós, em sua atualidade viva. Ele é algo de 
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distante, e que se distancia ainda mais” (BENJAMIN, 1994, p. 1). Agora, com a presença de 

um narrador responsável por registrar por escrito as histórias, o conto começa a se delinear 

enquanto gênero literário, no sentido de possuir algumas características que o diferencia em 

relação à novela, à crônica e ao romance.  

Contudo, o que houve na evolução do conto foi uma mudança de técnica, ou seja, 

novas formas de contar e de apresentar uma história para um receptor. Se anteriormente, na 

forma tradicional do gênero literário “a ação e o conflito passam pelo desenvolvimento até o 

desfecho, com crise e resolução final” (GOTLIB, 2002, p. 29), com o advento do modo 

moderno de narrar, este esquema se desmancha e a narrativa se fragmenta, resultado, em 

grande parte, da complexidade dos tempos novos que chegam. Nessa época, em meados do 

século XVIII, ocorre a Revolução Industrial, período no qual o trabalho artesanal e coletivo 

transforma-se em um trabalho individual, em que cada trabalhador é responsável por produzir 

uma matéria, que juntas umas às outras, compõem um todo. Acentua-se, dessa forma, a 

natureza fragmentada das obras, aspecto que se desdobra, também, para as pessoas.  

Edgar Allan Poe, um dos percussores das estórias de terror e policial, constrói sua 

própria teoria sobre o conto que o delimita dentro de algumas características como, a 

intensidade e a brevidade, resultando, pois, no efeito único, ou seja, o efeito que a leitura 

causa no leitor. A teoria do norte-americano persegue uma relação entre este efeito e a 

extensão do conto. Por isso, o estado de excitação, de intensidade que causa no leitor, poderá 

ser prejudicada, segundo o contista, se o texto for muito longo ou demasiado breve. Assim, é 

necessário a leitura de uma assentada só para alcançar esta unidade de efeito. Enquanto isso, 

Cortázar (2006), quanto à narrativa curta, a compara a uma esfera, pois para ele o conto 

possui um ciclo perfeito, uma forma fechada, em que nada pode lhe faltar, dentro dos seus 

limites precisos. Em Valise de Cronópio (2006), o argentino chama a atenção para uma ideia 

viva do conto, relacionando-o à grande repercussão que poderá provocar no leitor, pois, 

 

um conto, em última análise, se move nesse plano do homem onde a vida e a 

expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, [...] e o resultado 

dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que uma 

vida sintetizada, algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, 

uma fugacidade numa permanência (CORTÁZAR, 2006, p. 150-151). 

 

 Para o contista, naquele gênero não lhe pode faltar, ainda, a tensão e a intensidade e, 

ideia próxima a de Poe. Para ressaltar tal critério e diferenciá-lo do romance, usa a metáfora 

do boxe: enquanto o romance ganha por pontos, o conto ganha por nocaute. Isto é, a tensão – 

ou os efeitos sobre o leitor – de que fala Cortázar, no bom conto acontece sempre de forma 
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intensa, sem trégua (CORTÁZAR, 2006). Além da técnica e dos recursos literários inerentes à 

narrativa curta, o argentino, em entrevista, adverte, também, sobre a relação do escritor com o 

texto, que para ele deve ser de verdadeira entrega e paixão: “[...] quando [...] sei que vou 

escrever um conto, sinto hoje, como sentia há quarenta anos, o mesmo tremor de alegria. É 

uma espécie de amor [...]” (BERMEJO, 2002, p. 27-28).  

Em relação ao Brasil, segundo anuncia Luzia de Maria (2004, p. 53), “[...] o conto, em 

sua feição literária teria surgido entre nós quando aqui se firmavam os ecos do Romantismo”. 

Nesse contexto literário, segundo a autora, Noite na Taverna (1855) de Álvares de Azevedo é 

apontado como o primeiro marco do conto no Brasil, já o segundo marco é representado pela 

pessoa de Machado de Assis. Com seu primeiro livro de contos Contos fluminenses (1870), 

Assis, começa a delinear as nuances daquilo que, posteriormente, sera denominado de “conto 

moderno”. Dentre as características inovadoras diluídas na prosa do escritor, percebe-se: a 

inserção do diálogo com o leitor, elemento que ele traz para dentro do texto invocando-o 

através de uma segunda pessoa; a não linearidade do tempo, traduzida por digressões que vão 

e voltam, estreitando os laços entre o passado e o presente; a ironia, a metalinguagem, a troca 

abrupta de pessoas do discurso e a linguagem mais próxima da oralidade, são sementes 

plantadas na ficção machadiana que ecoará nos próximos tempos. Sendo assim, através da 

ironia de um Machado de Assis e da sátira política-social do Brasil através de Lima Barreto, 

com o O homem que sabia javanês (1911), começa um processo de transladação da natureza 

do conto que, se antes era essencialmente mítica, passou a abordar aspectos ligados à 

constituição do homem enquanto ser político e social.   

Em seguida, vieram muitos outros autores que publicaram obras de forte expressão 

literária, como Monteiro Lobato – Urupês (1918) – e Mário de Andrade, escritor responsável 

por consolidar os caminhos os quais levam aos preceitos modernistas, cuja culminação ocorre 

com a semana de 1922. Com Mário de Andrade, as inovações tendem a se instalar no nível da 

linguagem e dos códigos literários, rechaçando a literatura pautada na forma em detrimento 

do conteúdo, condição valorizada pelos parnasianos. O conto, portanto, é (re)contado, 

considerando uma das acepções do vocábulo, de “repetição”, de “contar novamente”, de outra 

forma (BECHARA, 2001). Agora, diferentemente do realismo que propunha uma reprodução 

fiel da realidade, a proposta do Modernismo reclama uma autonomia diante do real. Para 

tanto, diante de tal autonomia, “abre caminhos insuspeitados no sentido de uma maior 

exploração do imaginário” (DE MARIA, 2004, p. 64). Nesse contexto, as teorias freudianas 

sobre o inconsciente e a psique humana são propagadas através da ficção e aos olhos 

perplexos do leitor. Da mesma forma, a Antropologia contribui substancialmente para a 
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empatia em relação às culturas diversas daquela que vivemos. Assim, é justificável o interesse 

pelos modernos, em especial, Mário de Andrade, pela literatura popular, mitos e crenças do 

folclore brasileiro, ressaltando, inclusive, em sua prosa, um vocabulário genuinamente 

nacional. E o leitor, diante desse turbilhão de mudanças assume, igualmente, uma postura 

distinta do passado, traduzida menos na curiosidade em saber “o que”, do que em saber 

“como”, o que o leva a sair daquela zona de conforto de estórias “fáceis” para se aventurar, 

ativamente, nos meandros da ficção (DE MARIA, 2004). 

Em meio a essa efervescência cultural que inclui os gêneros, vários são os teóricos que 

discutem a problemática do conto. Assim sendo, há os que buscam uma definição precisa e a 

“forma” e os que se negam a estipular regras. Entre estes últimos, mais uma vez aparece o 

moderno Mário de Andrade que polemiza quando faz a sua própria definição do gênero. 

Diante disso, ao iniciar o conto “Vestida de preto”, publicado postumamente em 1947, atesta: 

“Tanto andam agora preocupados em definir o conto que não sei bem se o que vou contar é 

conto ou não, sei que é verdade” (1947, p. 1), uma ironia à grande polêmica que há em torno 

da narrativa curta, no sentido de delimitar precisamente sua natureza. O próprio Machado de 

Assis ressalta a dificuldade do gênero, dada a sua aparente facilidade. 

Lygia Fagundes Telles, também em entrevista, faz um interessante apontamento do 

que em sua concepção caracteriza aquele gênero. A contista traz o critério da sedução do 

leitor, sendo, pois, uma questão que enquanto escritora persegue e, para tanto, utiliza-a no dia 

a dia do seu fazer artístico:  

 

Eu percebo que está começando a nascer um conto quando, ao analisar as 

personagens, vejo que elas são, de certo modo, limitadas. Elas têm que viver 

aquele instante com toda força e vitalidade que eu puder dar, porque 

nenhuma delas vai durar. Isso quer dizer que, com elas, eu preciso seduzir o 

leitor num tempo mínimo [...] Preciso ser rápida, infalível. O conto é, 

portanto, uma forma arrebatadora de sedução (TELLES, 1998, p. 29, grifo 

nosso).  

 

A ideia da contista mantém uma estreiteza com os modelos pensados por Poe e 

cortázar. Além disso, Telles ainda afirma que não é de qualquer maneira que se faz um conto, 

ou seja, enquanto gênero, exige-se que o escritor atente para as suas particularidades. Moisés 

(2004) ratifica tal premissa, alegando que quando se trata de conto, não importa se escrito 

hoje ou em tempos passados, sempre apresentará as mesmas características constituintes, 

ainda que os modos de os fazer sejam, em distintas épocas, diferentes. Sobre isto, Luzia de 

Maria (2004) elenca alguns procedimentos formais expressos nas narrativas modernas, logo, 
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no conto moderno. Alguns citados são a descontinuidade, a inserção, no mesmo texto, de 

fragmentos de vários autores, estilos e épocas – intertextualidade – a simultaneidade de cenas 

como se estivéssemos diante de uma peça teatral, a utilização de todas as linguagens, 

concomitância de monólogos, ambiguidades, dentre outras tendências motivadas pelas 

relações constituintes de um tempo, de uma época, de uma cultura.  

No entanto, existem diversas possibilidades de construção do gênero, dada a sua 

evolução e natureza plástica. Logo, levando em consideração a teoria de Poe sobre o efeito 

único e das histórias intrigantes e desfechos inesperados, percebe-se que tais ideias se tornam 

complicadas, uma vez que poderá haver contos tendenciosos a despertarem diferentes e 

progressivos efeitos no leitor. Assim também ocorre com os teóricos que valorizam 

demasiadamente a extensão e a brevidade, atributos que acabam se estendendo, igualmente, 

às categorias da narrativa, como personagem, tempo, espaço e ação. Tchekhov, um dos 

mestres do conto moderno, amplia os referidos conceitos, pois seus contos são escritos 

frequentemente “sem grandes ações, rompendo, assim, com uma antiga tradição. E abre as 

“brechas” para toda uma linha de conto moderno, em que às vezes nada parece acontecer” 

(GOTLIB, 2002, p. 46-47). Dessa forma, a questão não é necessariamente a brevidade ou 

extensão, mas provocar e como provocar – ou não – impacto no leitor. O conto, segundo Bosi 

(1977) é, portanto, um gênero que oferece a possibilidade de condensação e de 

potencialização, no seu espaço, de explorar todas as alternativas que oferece a ficção.  E, 

dentro dessas possibilidades, ressaltam-se a intensidade e a tensão, a economia narrativa, a 

condensação dos recursos narrativos, acrescidos dos diversos modos de narrar de uma época, 

bem como o estilo individual de cada autor, artesão da palavra que busca, incessantemente, o 

registro dos seus próprios anseios, bem como os problemas que atingem e permeiam o 

homem e seu tempo.  

Em síntese, as feições do conto são constituídas, de acordo com Moisés (2006), por 

uma célula dramática que gira ao redor de um só conflito, um só drama, uma só ação que 

condiciona outras categorias como o tempo, em que tudo acontece em um curto lapso de 

tempo, e o espaço, cujo enredo é trabalhado geralmente sobre um espaço restrito – uma casa, 

um quarto, uma sala, uma rua – ou, quando há deslocamento para outros espaços, porém, isto 

acontece em função do conflito que lhe serve de base.  
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3.2 ESPAÇO, TOPOGRAFIA, LUGARES: CONCEITOS E PERSPECTIVAS TEÓRICAS  

 

O espaço constitui um termo de complexa definição, pois abarca uma diversidade de 

perspectivas de campos epistemológicos variados. Por isso, delimitar e conceituá-lo torna-se, 

às vezes, uma tarefa árdua, pois o conceito pode ser encontrado em vários campos do 

conhecimento de acordo com a especificidade de cada área, como também no discurso 

cotidiano. A variedade apontada reforça sua natureza transdisciplinar, uma vez que é objeto 

de interesse da arquitetura, história, geografia, física, urbanismo, filosofia, teoria da literatura, 

o que conflui para o seu caráter plural e agregador e, resultando, assim, em uma dificuldade 

de encontrar uma definição unívoca (BRANDÃO, 2013).  

Além disso, envolto com a diversidade conceitual, há uma pluralidade de outros 

vocábulos correlatos que se referem à questão espacial, como, território, fronteira, lugar, não-

lugar, entre-lugar, dentre outros que ampliam a compreensão do conceito.  Tais termos 

denotam, em vários momentos históricos e lugares, especificidades conceituais fundamentais 

para a compreensão da complexa noção de espaço nas mais diversas culturas.   

A questão da espacialidade se relaciona intimamente com a noção de disputa, no 

sentido de que as sociedades, desde seus primórdios, não cessam em lutar para apoderar-se de 

territórios, fato que contribuiu substancialmente para a formação de grandes impérios. As 

antigas civilizações, como Egito, Mesopotâmia e Grécia Antiga, foram palcos de várias 

guerras sangrentas e violentas em que matar ou morrer eram atitudes necessárias para a 

conquista das terras. Nesse sentido, a história nos mostra que o conceito de território se fez 

presente na vida de grandes conquistadores como Alexandre, “O Grande”, Ciro, “O Grande”, 

Napoleão Bonaparte, entre outros que não pouparam vidas nem esforços para alcançar seus 

objetivos, a saber, a expansão territorial. Milton Santos, geógrafo brasileiro que se destacou 

por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do 

Terceiro Mundo, explica a relação entre espacialidade e história, pois para ele, é somente 

através da história da sociedade mundial e local que é possível compreender a realidade. “Pois 

a história não se escreve fora do espaço, e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, 

é social” (SANTOS, 1977, p. 82). Visto sob esse prisma, o processo histórico e todas as 

transformações que dele emanam acontece no espaço e através dele. O pesquisador é 

categórico quando afirma que o espaço, de forma alguma, é neutro. (SANTOS, 1977), uma 

vez que o desenvolvimento da história das sociedades não o é, uma vez que o homem é 

moldado pelas necessidades sociais, econômicas e políticas pelas quais passa, tanto 
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sincronicamente quanto diacronicamente. A indissociabilidade entre o homem e os espaços 

que ocupam, voluntariamente ou não, é, pois, uma questão que merece toda a atenção. Com 

proposição semelhante, Brandão (2013), enfatiza as diferentes percepções que podem ter cada 

época e cultura sobre a questão espacial, percepções estas que são condicionadas por fatores 

de diversas ordens. Como argumento para tal afirmação, ele cita a cartografia, ciência da 

representação gráfica da superfície terrestre, cujo produto final, o mapa, pode ser 

redimensionado mediante os interesses e necessidades das sociedades.      

Na física, Isaac Newton e Albert Einstein são dois cientistas que influenciaram 

significativamente as teorias contemporâneas sobre o espaço, elemento concebido de maneira 

distinta por cada um dos estudiosos. O primeiro, o concebe de forma absoluta e imutável, sem 

nenhuma relação com os fatores externos e, assim, não dependeria de qualquer outra coisa 

para existir. Já o segundo, no sentido oposto, com a teoria da relatividade, acredita que o 

tempo e o espaço são relativos. Em Como vejo o mundo, Einstein (1953) faz uma observação 

a respeito da postura dos físicos anteriores às novas teorias e põe em cheque o arcabouço 

teórico da época. Segundo ele, “Na consciência e na imaginação dos físicos, o espaço 

conservou até os últimos tempos o aspecto de um território passivo para todos os 

acontecimentos, estranho ele mesmo aos fenômenos físicos” (EINSTEIN, 1953, p. 71). A 

ressalva do teórico compreende, portanto, que a dimensão do espaço e do tempo são 

dependentes de fatores externos, a exemplo da subjetividade do observador que, por sua vez, é 

influenciado pela cultura na qual está inserido.  

 

 3.2.1 Espaço e imaginário 

 

Das várias perspectivas conceituais que problematizam o espaço, merece destaque a 

teoria de Gaston Bachelard, que discorre sobre a perspectiva simbólica do espaço, elegendo a 

fenomenologia para tratar das imagens poéticas. Para fazer tal análise, o estudioso defende 

uma “fenomenologia da imaginação” que diz respeito a “um estudo do fenômeno da imagem 

poética no momento em que ela emerge na consciência como um produto direto do coração, 

da alma, do ser do homem tomado na sua atualidade” (BACHELARD, 1998, p. 184). O 

estudioso evoca, assim, a imagem poética dos espaços considerados de grande valor íntimo e 

nessa concepção, considera a casa, como lugar privilegiado, pois denota o refúgio, o abrigo, 

além de constituir acervo de lembranças, de devaneios, lugar onde o ser humano retorna à sua 

primitividade. Em última instância, tal como concebe o autor, a casa enquanto espaço é 

representativa de nossa alma, abrigo de nossas raízes. Bachelard acrescenta, ainda, a 
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discussão sobre a questão do enraizamento do ser nesse recinto privilegiado em relação a 

tantos outros, pois a casa representa o nosso ponto de referência no mundo. É como se a 

imagem, o significado e a simbologia da nossa primeira morada acompanhasse-nos por toda 

vida. Uma imagem, portanto, que não se desmancha, pois está presente nos sonhos, no 

inconsciente, no devaneio.  

É no devaneio, portanto, que o homem se deixa levar pelos pensamentos mais 

profundos, expressando a imaginação e a fantasia. A casa, segundo aquele filósofo, funciona 

como um forte elemento de integração dos sonhos, dos pensamentos e lembranças do 

indivíduo. (BACHELARD, 1998). Em síntese, é o espaço que representa acolhimento e 

proteção, onde se guardam as memórias da infância, e para onde, em algum momento, sempre 

se retorna, mesmo que seja um desejo inconsciente, muitas vezes expresso através do sonho. 

Na perspectiva do mito, Mircea Eliade (1992) também formula uma perspectiva sobre 

a casa. Para o estudioso, a construção de qualquer habitação é sempre a fundação de um 

cosmos. Conforme Eliade, o cosmos constitui-se em um território habitado, organizado, 

portanto, “cosmizado”, enquanto o caos representa o desconhecido, indeterminado, 

desorganizado e, portanto, caótico. Nesses termos, “o espaço [...] é não somente o lugar dos 

possíveis – e, nesse sentido, simboliza o caos das origens -, mas também o das realizações – 

nessa concepção, simboliza o cosmo, o mundo organizado” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 

2012, p. 391). Logo, de acordo com tal pensamento, a construção e a habitação de um espaço 

está relacionado com a cosmogonia, tal qual fazia os deuses nos primórdios.  

Ainda sobre A Poética do Espaço e a relação entre o universo poético e imaginário, 

Bachelard (1998) elenca outros espaços habitacionais carregados de simbologia e que revelam 

vários aspectos da ontologia do ser, como o sótão e o porão. Sobre estes, há uma relação de 

polaridade verticalizada, em que um é o oposto do outro. Desse modo, segundo o teórico, o 

sótão, representa a racionalidade, enquanto o porão, a irracionalidade. Sobre este último, o 

estudioso faz uma intrigante analogia, comparando-o com o terreno das profundezas. Posto 

assim, “ele é em primeiro lugar o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências 

subterrâneas. Sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade das profundezas” 

(BACHELARD, 1998, p. 209).  

Em seguida, o autor discute o sentido da cabana, que se enquadra naquilo que chama 

de “centros de simplicidade”, pois são eivados de grande intimidade, onde também o homem 

poderá ter seu devaneio da primitividade e solidão. Representa a possibilidade de refúgio, 

livre da agitação das cidades.   
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Ampliando a relação do espaço com aspectos ligados aos devaneios da intimidade, na 

ótica bachelardiana, as gavetas, os cofres, as fechaduras e os armários denotam valores 

ligados à identidade e à individuação do sujeito. Estes lugares revelam uma série de imagens: 

 

O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu 

fundo falso são verdadeiros órgãos da vida psicológica secreta. Sem esses 

"objetos" e alguns outros igualmente valorizados, nossa vida íntima não teria 

modelo de intimidade. São objetos mistos, objetos-sujeitos. Têm, como nós, 

para nós, por nós, uma intimidade (BACHELARD, 1998, p. 248). 

 

Desse modo, a função dos armários, por exemplo, não é somente a de condicionar 

objetos e coisas, mas de estabelecer a ordem, como também é possível relacioná-los ao 

recinto das memórias. É bem verdade que, quando queremos esconder algo de muito íntimo, 

nasce um desejo interior de guardá-lo. Desse modo, o armário constitui um signo ligado às 

histórias e experiências de vida veiculadas através de objetos do passado. Um passado que 

está ali, retido, protegido e mantido no presente, ao mesmo tempo em que é o reservatório da 

intimidade e de lembranças guardadas na memória. Do mesmo modo, os cofres, assim como 

as gavetas, chamados de “móveis complexos”, são feitos para guardar certos segredos, coisas 

e joias valiosas. São feitos para uma “necessidade de segredos”, e ambos, geralmente, 

possuem uma fechadura e uma chave que os abre e os fecha. 

Nos estudos Bachelardianos, o ninho é também uma imagem que se relaciona 

substancialmente com a nossa intimidade. No reino animal, o ninho caracteriza aquele canto 

onde algumas espécies de animais criam para depositar seus ovos, chocá-los e criar seus 

filhotes que aí ficam, sob a proteção materna, até se tornarem capazes de sobreviverem 

sozinhos. A confecção do ninho exige um trabalho que pode denotar preocupação com a 

segurança, conforto, carinho materno e, talvez por isso, seja uma tarefa meticulosa, projetada 

com o labor de um engenheiro para ter o fim pretendido. É uma zona, pois, que possui uma 

valorosa carga simbólica, remetendo àquilo que representa o aconchego, a proteção, o refúgio 

e o calor humano, elementos que sintetizam uma agradável sensação de bem-estar e 

tranquilidade. Percebe-se, dessa forma, que o significado simbólico do ninho se aproxima do 

da casa, haja vista que ambos são representativos da primitividade, do berço e do abrigo do 

ser. Estes espaços são o que Bachelard (1998) denomina “imagens topofílicas”, que consiste 

nas relações afetivas que as pessoas podem ter com alguns lugares ou ambientes. 

Posteriormente à discussão sobre a poética destes espaços e da relação simbólica que possuem 

com a intimidade do ser, sigamos agora com outra noção da espacialidade, distinta, contudo, 

desta última.  
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Michel Foucault, em Outros Espaços (1984), esclarece que a atualidade é a época do 

espaço. Segundo o estudioso francês, estamos na época da justaposição, do simultâneo. 

Foucault também explica que o espaço medieval era um espaço hierarquizado, onde, por 

exemplo, o profano se separava do sagrado, o terreno do celestial, os lugares abertos 

diferentes dos fechados e protegidos, assim também como o urbano e o rural. Significava, 

portanto, o espaço da localização. Toda essa conjuntura iria mudar com o advento do século 

XVII através de Galileu Galilei, momento em que o espaço da localização da Idade Média é 

substituído pelo o da extensão, o qual, posteriormente é substituído pelo o do posicionamento 

(FOUCAULT, 1984). Tais posicionamentos como os de passagens (as ruas, os trens); de 

parada provisória (os cafés, cinemas, as praias); os de repouso – fechado ou semifechado – (a 

casa, o quarto, o leito etc.) são possíveis de definir pela rede de relações que estabelecem 

entre si e que os faz torná-los distintos uns dos outros. No entanto, apesar de haver a 

possibilidade de formalizar o espaço e determiná-lo conforme posicionamentos, o teórico 

explica que na contemporaneidade não houve sua total dessacralização, pois há ainda uma 

relação de oposições cujo legado foi dado pelas instituições e práticas sociais as quais não se 

ousa tocar. Assim, polaridades como espaço fechado e aberto; o público e o privado; o 

familiar e o social; o lazer e o trabalho são mantidos ainda sob o domínio da sacralização. É, 

pois, essa rede de espaços concebida como “de fora” que Foucault prioriza na referida 

conferência, isto é, os “outros espaços”, os quais, segundo a concepção foucaultiana, 

configura,  

 

O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós 

mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso 

tempo. De nossa história. Esse espaço que nos corrói e nos sulca é também 

em si mesmo um espaço heterogêneo. Dito de outra forma. Não vivemos em 

uma espécie de vazio no interior do qual se poderiam situar os indivíduos e 

as coisas. Não vivemos no interior de um vazio que se encheria de cores com 

diferentes reflexos. Vivemos no interior de um conjunto de relações que 

definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente 

impossíveis de ser sobrepostos (FOUCAULT, 1984, p. 414). 

 

Conforme tal noção, há posicionamentos que possuem a propriedade de manter 

relação com todos os outros, no entanto, suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de 

relações por eles designadas, refletidas ou pensadas. Assim, esses espaços que se ligam a 

todos os outros, mas ao mesmo tempo contradiz outros posicionamentos, são de dois grandes 

tipos: as utopias e as heterotopias. As utopias se classificam por serem “posicionamentos sem 

lugar real” (FOUCAULT, 1984, p. 414). Isto não significa, porém, que são lugares 
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inexistentes na realidade, mas partem dela. É, portanto, a criação de um mundo a partir de um 

já existente.  É, por exemplo, o modelo de uma sociedade aperfeiçoada ou até mesmo o 

inverso dela. As heterotopias, ao contrário, são lugares reais, efetivos, localizáveis, que 

existem em todas as culturas ou civilizações. São, portanto,   

 

delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de 

contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas nas 

quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais que se 

podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo representados, 

contestados e invertidos. Espécies de lugares que estão fora de todos os 

lugares. Embora eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares por 

serem absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles 

refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei em oposição às utopias, de 

heterotopias (FOUCAULT, 1984, p. 415).  

 

Entre as utopias e heterotopias existem, ainda, uma experiência mista, ou seja, que 

tanto pode ser utópica quanto heterotópica: são as atopias. Nessa condição se encontra o 

espelho, pois o espelho é uma utopia, uma vez que a imagem que vemos refletida é de um 

lugar que não existe, um lugar virtual, irreal. Mas é, por outro lado, também uma heterotopia, 

já que o espelho existe, é real. A partir da imagem a qual se reflete naquele lugar virtual, dar-

se conta da existência em um lugar real.  

Eliade (1992) traz no centro de suas discussões um posicionamento sobre o modo 

como o homem organiza, cria e habita seu espaço, e isso implica na relação de oposição entre 

espaço sagrado e o profano, que, por conseguinte, se relaciona respectivamente, com o 

homem religioso e o não-religioso. Para o homem religioso o espaço é heterógeno, isto é, 

apresenta roturas que dão ao homem a possibilidade de experenciar outros espaços diferentes. 

Tal heterogeneidade possibilita a experimentação do espaço sagrado em oposição ao profano 

– não-sagrado - amorfo, desorganizado, caótico. No entanto, para o homem não religioso, 

aquele que rejeita qualquer sacralidade do mundo, o espaço é homogêneo e neutro, isto é, não 

há nenhuma fissura que possa diferenciá-lo qualitativamente em relação às diversas partes que 

o constitui. Representa, assim, o caos. O espaço sagrado – o Cosmos – é um espaço forte, 

carregado de sentido religioso e criado a partir de um “ponto fixo”, uma ponte de apoio 

cósmico – uma igreja, um templo – que possibilita a orientação da homogeneidade caótica. 

Por isso, a igreja, para o homem religioso, é um espaço que se diferencia qualitativamente de 

outros e, sua porta, simboliza o acesso e a passagem ao sagrado; o limiar entre os dois 

mundos: o profano e o sagrado. No que se refere ao espaço profano – o Caos – inimigo do 

sagrado, não há um ponto fixo e tudo se homogeneíza, característica típica do homem 
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moderno e das sociedades industriais, onde não há organização, mas sim, lugares mais ou 

menos neutros os quais o homem se locomove, guiado pelas normas ditadas pelas sociedades. 

Eliade (1992) afirma que a dessacralização, isto é, a transformação dos “Cosmos” em “Caos”, 

típica da atual morada humana, é fruto da grande transformação do mundo realizada pelas 

sociedades industriais, pelo conhecimento científico e pelas descobertas da química e da 

física, quando o homem se tornou descrente no que tange às questões sagradas. Contudo, é 

importante salientar que apesar de ter havido, teoricamente, uma dessacralização do espaço, 

na prática, isso não ocorreu inteiramente, pois o homem contemporâneo continua com sua 

vida guiada por polaridades como lazer/trabalho, privado/público, família/sociedade, 

ociosidade/trabalho etc., algo semelhante ao que já proferido por Foucault (1984). 

Para agregar valor a tais discussões conceituais, oportuno são os postulados teóricos 

de Gilles Deleuze e Felix Guattari (1995), com a noção de espaço liso e estriado. Os autores 

afirmam que estes espaços não são da mesma natureza, muito embora os dois só existam de 

fato quando se misturam entre si. Assim, o espaço liso não para de ser transformado em um 

espaço estriado. Da mesma forma, o espaço estriado pode ser devolvido a um espaço liso. Há, 

portanto, uma série de questões simultâneas que implicam oposições simples, diferenças 

complexas, misturas, passagens que fazem com que se passe de um espaço para o outro, 

colocando em jogo movimentos assimétricos (DELEUZE, GUATTARI, 1995).  

No entanto, mesmo imerso nesse emaranhado de relações, em um patchwork, para 

usar a expressão dos autores, é possível fazer distinções entre os espaços liso e estriado. 

Assim sendo, enquanto este é sedentário, organizado, fechado, homogêneo, formalizado, 

aquele é nômade, aberto, desordenado, heterogêneo, amorfo, de variação contínua. A cidade, 

nessa perspectiva, é estriada por excelência. Mesmo assim, ela pode restituir, construir 

espaços lisos, fora da própria cidade ou nela mesma: 

 

[...] a cidade seria a força de estriagem que restituiria, que novamente 

praticaria espaço liso por toda parte, na terra e em outros elementos — fora 

da própria cidade, mas também nela mesma. A cidade libera espaços lisos, 

que já não são só os da organização mundial, mas os de um revide que 

combina o liso e o esburacado, voltando-se contra a cidade: imensas favelas 

móveis, temporárias, de nômades e trogloditas, restos de metal e de tecido, 

patchwork, que já nem sequer são afetados pelas estriagens do dinheiro, do 

trabalho ou da habitação. Uma miséria explosiva, que a cidade secreta [...] 

(DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 165-166) 

 

Nota-se, pois, que apesar das diferenças, estas não são objetivas. São espaços onde se 

entrecruzam alisamentos ou estrias, ou se passa de um para o outro. Portanto, cada vez que há 
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a tentativa de contrapor liso e estriado, decorrem complicações e superposições complexas. 

Assim, não há espaços indefinidamente liso ou estriado, pois de acordo com a posição que os 

sujeitos ocupam, os espaços tendem também a reversar-se.  

Outra noção cara, também de Deluze e Guattari, e significativamente importante para 

os estudos do espaço literário, é o conceito de rizoma. De acordo com tal perspectiva, o 

rizoma é um espaço sem começo nem fim, constituído de direções movediças. Conforme 

Gama-Khalil (2010, p. 226), o espaço do fantástico é sempre rizomático, “seja por sua 

multiplicidade significativa, seja pela ruptura que estabelece com o ‘real’, seja pela conexão 

alegórica que opera em relação ao mundo”. Da mesma forma, pode-se inferir que, nos textos 

fantásticos o espaço é configurado na forma de alisamentos, dada as especificidades que o 

particulariza: nomadismo, heterogeneidade e desordem. 

 

3.2.2 O espaço na literatura e nos estudos culturais 

 

Na teoria literária, consideramos oportuno o conceito bakhtiniano de cronotopo em 

que, sumariamente, configura-se a indissociabilidade tempo e espaço na literatura. O conceito 

de cronotopo, termo composto pelas palavras gregas cronos (tempo) e topos (lugar) é um 

empréstimo da teoria da relatividade, de Einstein, para exprimir a indissolubilidade e um 

equilíbrio entre as categorias espaço e tempo. Nessa fusão, a definição temporal (naquele 

momento) é inseparável da definição espacial (naquele lugar). O cronotopo funciona, 

portanto, como operador da assimilação do tempo e do espaço pela literatura (BAKHTIN, 

2002). Para o teórico russo, o elemento privilegiado é o tempo, pois serve para identificar o 

ponto em que se articula com o espaço e forma com ele uma unidade. O que Bakhtin deseja 

saber é qual a concepção de tempo em cada época da história do romance, pois o tempo é a 

dimensão das transformações, dos movimentos pelas quais passam as personagens.  

No Dicionário de termos literários de Massaud Moisés (2004, p. 111), o autor 

apresenta a seguinte definição: “Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se 

artisticamente visível, o espaço intensifica-se e penetra no movimento do tempo, do enredo e 

da história”. É, então, a partir da identificação do cronotopo dentro do texto literário, através 

da relação das personagens, que poderemos entender a visão de homem, em um dado 

momento histórico (tempo), transformado em um determinado espaço. Sendo assim, a noção 

de cronotopo se relaciona com a própria história do indivíduo, já que quando ouvimos as 

diversas vozes em uma obra (autor, narrador, personagens), estamos diante, da mesma forma, 

de vários mundos e, com isso, vários tempos e espaços próprios de cada um. É, portanto, um 
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conceito seminal para a compreensão da obra literária. Além disso, de acordo com Bakhtin 

(2002), há textos em que a cronotopia é mais presente do que outros elementos ficcionais, 

fato que se relaciona com a capacidade do autor de revelar a indissociabilidade entre a 

geografia (espaço) e a história (tempo).  

Nessa perspectiva, os estudos culturais formulam um emaranhado de conceitos 

representativos para defender o caráter híbrido e multifacetado da noção de lugar no cenário 

estético e social, como fronteira, margem, não-lugar, metrópole, colônia, centro, periferia, 

entre-lugar, dentre outros correspondentes que são significativos para a compreensão da 

espacialidade na ficção lygiana. O último termo, o entre-lugar é introduzido por Silviano 

Santiago em 1970, em seu ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano”. Neste texto o 

autor levanta uma discussão sobre o lugar que ocupa o discurso literário latino-americano no 

confronto com o europeu, entre o civilizado e o bárbaro, entre o colonialista e o colonizado, 

definindo uma rede de relações ideológicas em que se observa a superioridade de uma cultura 

em relação à outra. O termo pode ser recuperado para a literatura na composição de algumas 

personagens que perpassam por esses espaços “vagos”, “intermediários”, “sem definição”, 

“deslocados”, ou “à margem”. O conceito aparece na contemporaneidade a partir de reflexões 

frequentemente utilizadas em alusão a limites difusos e incertos entre centro e periferia e 

outras instâncias, direta ou indiretamente, ligadas às questões de identidade. Um espaço que é 

marcado não somente por convergência de ideias, valores ou ações, mas também por 

divergência, conflito e embate (BRANDÃO, 2013). O entre-lugar constitui-se, portanto, em 

algo que está em nenhum lugar e, ao mesmo tempo, em dois lugares. Na contemporaneidade, 

várias acepções são utilizadas para indicar tal sentido, questão oportunamente sistematizada 

por Hanciau (2012, p. 127), como mostra a seguir: 

 

Entre-lugar (S. Santiago), lugar intervalar (E. Glissant), tercer espacio (A. 

Moreiras) espaço intersticial (H. K. Bhabha) [...] caminho do meio (Z. 

Bernd), zona de contato (M. L. Pratt) ou de fronteira (Ana Pizarro e S. 

Pesavento) [...] são algumas entre as muitas variantes para denominar, nesta 

virada de século, as “zonas” criadas pelos descentramentos, quando da 

debilitação dos esquemas cristalizados de unidade, pureza e autenticidade no 

contexto das Américas e deslocar a única referência, atribuída a cultura 

europeia.  

 

A ficção de Guimarães Rosa é um exemplo pródigo de espaços que podem ser 

relacionados ao entre-lugar, como por exemplo, os contos “A menina de lá” e “A terceira 

margem do rio”, de Primeiras Estórias (1985) ou outros como, “Lá nas Campinas” de 

Tutaméia (1967). Na poética de Lygia Fagundes Telles, o entre-lugar é questão perene em 
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enredos nos quais as personagens se situam no “entre-meio” entre tempos e espaços difusos. 

Dessa forma, na pós-modernidade, “a literatura projeta-se em direção à ocupação da terceira 

margem, poetizada por Rosa, do entre-lugar proposto por Silviano, ou de um espaço 

intersticial (liminar, “no além” ou terceiro espaço), sugerido por Homi K. Bhabha”. 

(HANCIAU, 2012, p. 130).  

O pensamento de Hanciau (2012) lembra as personagens lygianas, pois elas sugerem a 

constituição de um terceiro tipo de construção identitária, levando em consideração a 

configuração dos seres ficcionais que reúnem forças ou noções antagônicas para criar novas 

situações, atmosferas, cenários, espaços e lugares inéditos.  

Na perspectiva híbrida que o “entre-lugar” comporta, surgem outros campos 

semânticos oriundos de diversas correntes teóricas que se relacionam intimamente com a 

noção espacial, dentre os quais convém ressaltar o que o antropólogo francês Marc Augé 

(2009) denomina “não-lugar”, que se refere à lugares transitórios os quais não possuem 

significado suficiente para serem definidos como “um lugar”.  Inicialmente, o autor descreve 

a “sobremodernidade”, como sendo apenas o reverso de uma moeda da qual a Pós-

modernidade nos apresenta calcada pelo excesso, ou seja, pela superabundância de 

acontecimentos, dos quais figuram: o excesso do tempo e o excesso do espaço Quanto à 

primeira figura, a dificuldade de pensá-lo está ligada à superabundância de acontecimentos 

típicos da contemporaneidade. Nesse contexto, o tempo é sobrecarregado de acontecimentos 

que congestionam tanto o presente quanto o passado próximo (AUGÉ, 2009). Para o 

antropólogo, o que dificulta o nosso entendimento sobre um passado próximo, é a 

preocupação que temos em conceber o presente que é conforme dito, constantemente 

acometido por acontecimentos vários que afetam o modo de vida das sociedades. A segunda 

figura do excesso é a relação do indivíduo com o espaço, delineada de forma paradoxal, pois, 

“em certo sentido, os nossos primeiros passos no espaço reduzem o nosso a um ponto ínfimo 

cuja exacta medida as fotografias obtidas por satélite justamente nos dão. Mas o mundo, ao 

mesmo tempo, abre-se a nós” (AUGÉ, 2009, p. 30). Isto significa que, além das mudanças e 

conquistas espaciais, nos locomovemos muito rapidamente hoje em dia. Através dos meios de 

transportes rápidos como metrôs, aviões de variados tipos, o sujeito moderno se translada em 

poucas horas de um espaço para o outro, de modo que é possível estabelecer contatos e 

relações com as mais diversas partes do mundo, muitas vezes de forma instantânea. Todo esse 

fenômeno característico das sociedades modernas é correlativo ao que Augé denomina 

“estreitamento do espaço”, que em síntese constitui essa relação distante e ao mesmo tempo 

próxima a qual são submetidas as sociedades pós-modernas.  
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A superabundância espacial a que se refere Augé (2009) está relacionada às 

modificações físicas peculiares à experiência do mundo sobremoderno: as transferências de 

populações, as concentrações urbanas, as aceleradas locomoções de transportes que nos 

permitem um intercâmbio dos mais variados espaços e, também, a multiplicação dos “não-

lugares” em oposição à noção de “lugar”. Este remetendo, segundo o ponto de vista 

antropológico, à ideia de identidade, o qual está relacionado com os aspectos vivenciais e 

afetivos de uma comunidade social.   

 Sob tal perspectiva, a sobremodernidade produz esses “não-lugares” vazios, 

passageiros, efêmeros, provisórios, os quais podem ser também habitados, mas fadados à 

individualidade e à solidão, como as cadeias de hotéis, os clubes de férias, os campos de 

refugiados, as ferrovias, os aeroportos, e alguns meios de transportes como aviões e 

autocarros que permitem um grande fluxo de pessoas de todos os lugares, cujo movimento 

paradoxal, possibilita a individualização e, ao mesmo tempo, um intercâmbio de raízes. Nesse 

sentido, os não-lugares” caracterizam-se por nunca existirem em sua forma pura, pois estão 

sempre sofrendo alterações, se recompondo, e, assim, reconstituindo relações. Por isso, 

conforme ressalta Augé (2009, p. 87),  

 

o espaço do não lugar não cria nem identidade singular, nem relação, mas 

solidão e semelhança. Não deixa espaço também à história, eventualmente 

transformada em elemento de espetáculo, quer dizer as mais das vezes em 

textos alusivos. Nele reinam a actualidade e a urgência do momento 

presente. Uma vez que os não-lugares se percorrem, medem-se em unidades 

de tempo. 
 

No que concerne especificamente à literatura, observamos que na tradição dos estudos 

literários, na configuração do espaço ficcional, duas correntes se destacam. Primeiramente, o 

estruturalismo que passa a falar em um “espaço da linguagem”, entendido “não apenas como 

categoria identificável em obras, mas como sistema interpretativo, modelo de leitura, 

orientação epistemológica” (BRANDÃO, 2013, p. 25). Posteriormente, o pós-estruturalismo 

concebe o espaço segundo o viés da representação, se distanciando, portanto, dos postulados 

estruturalistas com sua visão imanentista da língua. Tais posicionamentos ratificam o papel 

variável desempenhado por aquela categoria no universo dos estudos literários, isso devido à 

diversidade epistemológica que orienta as questões voltadas para o texto literário no que tange 

aos objetos de estudo, aos métodos de abordagem, bem como aos objetivos das investigações.  

Na literatura, a topoanálise é o campo teórico dirigido ao estudo do espaço na 

literatura e pode ser concebida através de procedimentos formais ou de estruturação textual. 
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Em relação ao texto literário na contemporaneidade, sobressaem-se algumas particularidades, 

como a fragmentação, a descontinuidade e, consequentemente, o afastamento das noções de 

linearidade, continuidade, progressividade. Assim, no caso específico da literatura 

contemporânea “Espaço é sinônimo de simultaneidade, e é por meio desta que se atinge a 

totalidade da obra” (BRANDÃO, 2013, p. 61). Visto por esse ângulo, nos atuais estudos 

literários, o texto literário percorre um duplo movimento: a obra é constituída por partes 

independentes, delimitadas, mas com possibilidade de se relacionarem entre si. Mas para se 

obter a unidade do texto, é preciso pensar na totalidade, ou seja, as partes que compõem uma 

obra precisam interagirem entre si, formando um todo coeso e harmônico.  

Ainda conforme Brandão (2013), outro modo de compreender a feitura espacial na 

literatura é por meio da focalização, pelo ponto de vista ou perspectiva. O que significa que os 

seres ficcionais – narrador e personagem – são considerados também espaço. No caso do 

narrador, em específico, há sempre um lugar de onde desponta a voz de quem narra, já que 

tanto é possível ser observado de algum lugar quanto realizar a observação. Em relação a esta 

última condição, equivale ao registro de experiências, fatos ou eventos através da percepção. 

Como aponta o autor, 

 

A visão de um narrador constituiria um espaço mediante interações sensíveis 

viabilizadas por seu corpo [...] se o corpo também pode ser entendido como 

espaço (em muitas acepções, como a que defende que o corpo é o espaço, 

continente do espírito, da consciência, da identidade ou da subjetividade), o 

exame do espaço literário demanda que se observe como são configurados e 

atuam os corpos dos sujeitos ficcionais (BRANDÃO, 2013, p. 251).  

 

 

Enquanto categoria da narrativa, o espaço constitui-se em um dos pilares para a 

arquitetura de qualquer obra literária e, interligada com outras categorias, ajuda no 

engendramento fabular, contribuindo para a progressão e harmonia textual. Assim, é 

necessário distanciar-se de estudos que concebem o espaço apenas a partir da dimensão física 

onde transitam as personagens, seus conflitos e suas ações, restringindo, assim, as diversas 

possibilidades que uma análise minuciosa do aspecto espacial – as funções e a multiplicidade 

de sentidos – pode oferecer. Nessa perspectiva, de acordo com Brandão (2013, p. 59), se 

concebe o espaço apenas como “‘cenário’, ou seja, lugares de pertencimento ou trânsito dos 

sujeitos ficcionais, recurso de contextualização da ação”.  

Osman Lins (1976) esclarece que, quando o leitor se depara com um texto ficcional, 

está diante de um espaço e de um tempo criados, ficcionais, reflexos do mundo em que 

vivemos e que não raro subvertem nossa concepção das coisas: 
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o estudo do tempo ou do espaço num romance, antes de mais nada, atém-se a 

esse universo romanesco e não ao mundo. Vemo-nos ante um espaço ou um 

tempo inventados, ficcionais, reflexos criados no mundo e que não raro 

subvertem – ou enriquecem, ou fazem explodir – nossa visão das coisas 

(LINS, 1976, p. 64). 

 

Nesta afirmativa, entende-se que esta categoria muitas vezes subverte nossa concepção 

de mundo e supera o conceito que se limita ao “lugar físico”, em um universo extratextual, e 

chama a atenção para os sentidos figurados, simbólicos, metafóricos ou ainda o “’ espaço 

psicológico”’ (BRANDÃO, 2013, p. 59).  Assim, a categoria torna-se componente 

fundamental no desenrolar da ação e configuração das personagens, muitas vezes, até 

determinando-as. Neste caso, os cenários, paisagens e ambientes são de tal modo organizado, 

que podem determinar as atitudes dos seres ficcionais, como se essas ações nascessem do 

próprio espaço.  

Ao fazer uma minuciosa análise da obra de Lima Barreto, Osman Lins (1976) traz 

grandes contribuições teóricas no que se refere ao estudo do espaço na narrativa. Neste 

estudo, ciente de que na estrutura da ficção o ambiente é elemento seminal para a 

compreensão do espaço narrativo, o teórico aponta algumas diferenças entre tais elementos. 

Assim, para a aferição do espaço, “levamos a nossa experiência do mundo” (LINS, 1976, p. 

77). Significa dizer que é a experiência do leitor o que lhe permite identificar/reconhecer, por 

exemplo, uma cidade, uma casa, um jardim, uma igreja etc. 

Para o termo ambientação, por sua vez, o autor assim define: “é o conjunto de 

processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um 

determinado ambiente” (LINS, 1976, p. 77, grifo do autor).  Para identificá-lo, faz-se 

necessário um leitor atento para que a descrição do espaço “puro e simples (o quarto, a sala, a 

rua, o barzinho, a caverna, o armário etc.) seja entrevisto em um quadro de significados mais 

complexos, participantes da ambientação” (DIMAS, 1987, p. 20). Por isso, o espaço é 

denotado, explícito, patente; mostra dados da realidade que, numa dimensão posterior, podem 

alcançar uma dimensão simbólica, enquanto que a ambientação é conotativa, subjacente, 

implícita (LINS, 1976). A ambientação, segundo a perspectiva deste autor, em sua relação 

com a desenvoltura da trama, assenta-se sobre três princípios, que envolvem narrador e 

personagem, salientando que estes processos podem aparecer mesclados no interior da 

narrativa. Primeiramente, o que denomina ambientação franca, é aquela em que há a 

introdução pura e simples do narrador. Na ambientação reflexa, a particularidade se restringe 

na atitude passiva da personagem. Esta, quando reage, é sempre de modo interior. Por fim, a 
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ambientação dissimulada é justamente o oposto da anterior, ou seja, exige uma postura ativa 

por parte da personagem que se relaciona intimamente com o espaço, através de seus atos ou 

ações, “como se o espaço nascesse dos seus próprios gestos” (LINS, 1976, p. 84). O estudioso 

salienta que mesmo o conceito de ambiente se torna vazio “quando uma unidade relacionada 

com o espaço surge à maneira de apêndice, isto é, sem função definida” (LINS, 1976, p. 95). 

Diante disso, pode-se afirmar que em relação à espacialidade da obra literária haverá sempre a 

possibilidade de se lhe encontrar uma função. Dentre estas, apresenta-se como uma das mais 

importantes, a sua função caracterizadora. Em síntese, isto significa que o cenário pode 

revelar muitos aspectos sobre a personagem, assim como ocorre com os objetos, pois estes 

sugerem muito mais sobre a nossa existência do que imaginamos. Assim, a forma como são 

dispostos os cenários e os objetos no espaço constitui um dos modos de descrever as 

personagens e revelar, sobre estes, sentidos camuflados, inclusive, apontar informações sobre 

a composição psicológica da personagem, mesmo antes de ela entrar em ação.  

Algumas vezes, as lembranças, memórias, desejos das personagens relativos ao futuro, 

bem como os fluxos de consciência, apresentam-se como traços figurativos que a teoria 

literária designa de “espaço psicológico”. São artifícios que enriquecem a estrutura da obra de 

ficção que deve ser compreendida como um objeto compacto, em que cada elemento reflete 

os outros. Nesse entrecruzamento, é possível enxergar a gama de possibilidades da narrativa, 

para além da superfície textual. 

Quanto ao tempo, especificamente, sempre foi uma preocupação constante de filósofos 

e cientistas em todas as épocas da história do homem. Assim, encontramos referências à 

importância do tempo em vários discursos, dentre os quais destacamos o discurso filosófico, o 

científico e o mítico. Sobre este último, em algumas passagens da Bíblia, como em Gênesis, a 

criação do mundo é realizada por meio da obra divina e percebe-se a ação e a medição do 

tempo para que tudo fosse criado em um intervalo de sete dias: “E Deus chamou à luz dia, e 

às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro” [...] E havendo Deus acabado 

no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito”. 

(BÍBLIA, Gênesis, 1, 2-5). Vê-se, pois, que já na cosmogonia cristã, o tempo é tido como 

categoria imprescindível para a organização da caoticidade que pairava sobre o abismo, pois a 

terra estava sem forma e vazia.  

No discurso filosófico, destacamos a figura de Santo Agostinho. Em seu livro 

Confissões, no XI capítulo, Agostinho problematiza a questão do tempo e confirma a sua 

incapacidade de compreendê-lo em sua totalidade. Vejamos, então, o que sugere a reflexão 

filosófica agostiniana:  
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Que é, pois, o tempo? Quem o poderá explicar facilmente e com brevidade? 

Quem poderá apreendê-lo, mesmo com o pensamento, para proferir uma 

palavra acerca dele? Que realidade mais familiar e conhecida do que o 

tempo evocamos na nossa conversação? E quando falamos dele, sem dúvida 

compreendemos, e também compreendemos, quando ouvimos alguém falar 

dele. O que é, pois, o tempo? Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas se 

quero explicá-lo a quem mo pergunta, não sei: no entanto, digo com 

segurança que sei que, se nada passasse, não existiria o tempo passado, e, se 

nada adviesse, não existiria o tempo futuro, e, se nada existisse, não existiria 

o tempo presente” (AGOSTINHO, 2008, p. 112-112). 

 

Agostinho, em seu texto questiona a noção de tempo, interpelando o próprio Deus. 

Assim, ao refletir sobre o passado, presente e futuro revela que o passado não existe porque já 

passou, o futuro, por sua vez, denota o que ainda está por vir. O que existe, na concepção do 

filósofo, são memórias que temos no presente de nosso passado, e projeções que fazemos do 

futuro. Portanto, passado e futuro são instâncias que dizem respeito ao intangível, pois não 

existe o que já passou, tampouco o que ainda virá. O que leva a compreender que o que existe, 

de fato, é o presente. Mas mesmo em relação ao presente, Agostinho percebe problemas 

quanto à propriedade desse tempo, principalmente na tentativa de localizá-lo e mensurá-lo. 

Ora, se refletirmos até sobre o menor espaço de tempo, que é um dia, com duração de vinte e 

quatro horas, verificaremos que, se passar a primeira hora, essa já é passado e não existe mais; 

as outras que faltam, ainda hão de vir, e, assim, não existem também. Desse modo, segundo as 

considerações feitas pelo teólogo, não podemos medir o tempo, já que o passado já se foi, o 

futuro, ainda virá e, portanto, não existe, e, quanto ao presente, não há como mensurá-lo.  

Os caminhos que trilhamos sobre questões espaciais e temporais, passeando por vários 

campos epistemológicos e suas respectivas concepções, tiveram como propósito mostrar a 

relevância daqueles fatores para a formação integral do homem, influenciando-o e 

interferindo no seu modo de ler e apreender o mundo. Entendemos, por conseguinte, que os 

estudos espaço-temporais no âmbito da literatura tornam-se cruciais, não somente como 

elementos que contribuem na edificação da obra como um todo, mas, a uma melhor 

compreensão acerca da natureza do homem, o modo como se relaciona com os seus 

semelhantes e com o ambiente onde vive. 

Na próxima seção, o apontamento será em torno das particularidades do conto 

fantástico de Lygia Fagundes Telles, parte de sua poética que vai muito além de histórias 

fantasmagóricas e surreais.  

 

 



59 
 

3.2.3 Veredas fantásticas: a poética de Lygia Fagundes Telles 

 

Lygia Fagundes Telles é constantemente apontada pela crítica literária por sua 

preferência pelo fantástico, sendo, portanto, reconhecida como uma modalidade literária 

privilegiada em sua ficção. Na sua escritura, instâncias como realidade e imaginação/sonho, 

vida e morte, terreno e divino, logico e ilógico, o próximo e o alhures se entrelaçam, 

rompendo seus limites através de personagens que se deslocam do real para espaços 

inimagináveis pela ótica da razão. Tal condição é instigadora de um desenho espacial que ás 

vezes camufla, às vezes desvela o tenso jogo do insólito dilatado na superfície textual 

(SILVA, 2014). Assim acontece com o conto “O dedo”, integrante da coletânea Mistérios 

(1991), em que o insólito se expressa através de um dedo portando um valioso anel 

encontrado, misteriosamente, em uma praia “em plena manhã de sol” (TELLES, 1991), pela 

protagonista que começa a criar hipóteses de quem seria a dona do referido órgão e qual seria 

a causa de sua morte em uma praia deserta. Também em “A mão no ombro” conto publicado 

originalmente em Seminário dos ratos (1977), narra a história de um homem que sonha com a 

própria morte anunciada através de uma mão no ombro. É no espaço onírico, portanto, que o 

protagonista consegue ver o seu fim revelado. Vive, assim, duas situações espacio-temporais: 

a onírica e a de vígilia em que, acordado, procura viver sua rotina banal e escapar da morte. 

Em Invenção e Memória (2000), o insólito se expressa por situações inusitadas a exemplo do 

conto “Potyra” e “História de passarinho”. No primeiro conto, há a sugestão de uma figura 

tradicional das narrativas fantásticas: o vampiro, que mantém uma relação amorosa com uma 

humana. No segundo, o protagonista atormentado pelas relações familiares e, fadado à solidão 

e ao desprezo pela mulher e pelo filho, vê na figura de um passarinho preso na gaiola, o 

reflexo de sua própria vida, também presa aos grilhões dos conflitos familiares. Outro conto 

em que o fantástico se instaura através da sobreposição vida/morte, é “A fuga” de Histórias 

do desencontro (1958). Na narrativa o protagonista, Rafael, passa pela experiência da morte, 

mas se move neste plano como se ainda estivesse vivo. A personagem só se dá conta de sua 

passagem para outra dimensão quando, finalmente, depara-se com o próprio caixão na sala. 

Considerando tais apontamentos, é possível aferir que a topografia insólita da escritora 

paulista é construída através de enredos cujos espaços aparentemente banais são 

surpreendidos por acontecimentos estranhos que alcançam outras categorias como as 

personagens e suas ações e o tempo que as envolve. No discurso mimético lygiano, 

comumente o irreal se mistura ao real, de modo que as fronteiras que divide essas duas 

instâncias se confundem, impossibilitando deduções unívocas e categóricas. Na configuração 
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dessas narrativas, o espaço é a categoria que possibilita a peregrinação dos seres ficcionais 

pelo mundo da lógica e do absurdo, ao mesmo tempo. Esta condição já é apontada por Remo 

Ceserani (2006, p. 73), ao firmar que é atributo do conto fantástico:  

 

a passagem da dimensão do cotidiano, do familiar e do costumeiro para a do 

inexplicável e do perturbador: passagem de limite, por exemplo, da 

dimensão da realidade para a do sonho, do pesadelo, ou da loucura. O 

personagem protagonista se encontra repentinamente como se estivesse 

dentro de duas dimensões diversas, com códigos diversos à sua disposição 

para orientar-se e compreender. 

 

Tal definição lembra os contos fantásticos de Telles, cuja espacialidade é situada 

tomando com referência a realidade prosaica, onde aparentemente, nada há de anormal, mas 

que, sutilmente, esta realidade é sobressaltada por outra, misteriosa, estranha, inquietante, 

causando, pois, uma fissura nos esquemas da normalidade, como acontece, por exemplo,  no 

conto “A caçada” (1965), trama tecida ao redor de uma tapeçaria encontrada em uma loja de 

antiguidades, local construído com imagens extraídas da cotidianidade: uma senhora 

vendedora, uma pilha de livro, mariposas que levantam voo e percepções sensórias como os 

cheiros dos livros velhos degastados pelas traças. Ou, como ocorre em “A estrela branca” 

(1949), narrativa que tem como tema central um transplante de olhos, oferecido a um jovem 

por um médico que deseja obter sucesso com a cirurgia, condição banal para um profissional 

em ascensão. No entanto, um fato extraordinário acontece: os olhos transplantados carregam 

características do doador e passam a atormentar a vida do receptor, acontecimento que se 

desvia da lógica racional que não aceita tal possibilidade. Em síntese, tais imagens literárias 

são arquitetadas incialmente de modo a passar a ilusão de maior verossimilhança para o leitor 

que, sem esperar, é surpreendido por algo que não se enquadra nos parâmetros da 

normalidade. Isto significa que, em se tratando do espaço, na prosa de Telles, conforme Silva 

(2001, p.16), (A METAMORFOSE NOS CONTOS DE LYGIA FAGUNDES TELLES) “[...] 

não se circunscreve aos estreitos limites do aqui e do agora, mas transcende-os”. Em outras 

palavras, a feitura textual dos contos lygianos, tende a entrelaçar a dimensão do ordinário com 

a do extraordinário; a transcender os limites que separam as duas instâncias. Denota, ainda, 

que os seus contos não são “fabricados e artificiais”, noção formulada por Cortázar (2006) ao 

tratar dos contos fantásticos ambientados nos séculos XVIII ou XIX, cuja tradição recorria a 

enredos que já traziam, desde o início das narrativas, um ambiente fantástico.  
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 Na narrativa fantástica, a relevância da espacialidade se assenta na condição de 

viabilizar os sentidos poéticos, metafóricos e simbólicos, artifícios que dão vida a espaços 

vazios e estáticos. Assim é que, 

 

Essa importância do espaço não se encerra apenas no plano da caracterização 

das personagens ou da paisagem geográfica, como um mero pano de fundo, 

porém pode ser entendida como uma forma de revelar metaforicamente as 

práticas ideológicas do mundo posto em ficção e ser um potente canal para a 

deflagração de sentidos, contribuindo para o desdobramento múltiplo da 

polissemia literária (GAMA-KHALIL, 2010, p. 30).  

 

Através da geografia inscrita na obra literária, é possível compreender o homem 

ambientado em sua realidade social e os conflitos que poderá travar, tanto com esse mesmo 

ambiente quanto consigo próprio, principalmente na narrativa fantástica, haja vista o seu 

caráter essencialmente ambíguo, porque o fantástico vive desse embate entre instâncias 

contrárias. Nesse sentido, o espaço surge como um dos principais agentes da irrupção do 

insólito no interior da diegese. A realidade exterior, nesse caso, deixa de ser concebida como 

algo pleno, imutável, inflexível, para se transformar em outra realidade constituída no interior 

do sujeito, ao se deparar com eventos anormais. Esse jogo entre os espaços externos e os 

internos, os quais se confundem sem marcar contornos precisos, é o que define em grande 

parte a fantasticidade da narrativa ficcional (GAMA-KHALIL, 2010). 

A relação entre polaridades instigadoras da confluência espaço-temporal, constitui-se 

recurso privilegiado e diluído na teia ficcional da autora de “As meninas” (1976) e “Ciranda 

de pedra” (1954), que por não oferecer os sentidos dados e prontos, proporciona 

interpretações ambivalentes, impossibilitando, pois, deduções definitivas. Pode-se deduzir, 

assim, que o cruzamento entre polos opostos e a consequente transgressão e problematização 

do real, é uma das marcas do fantástico lygiano. Berenice Sicas Lamas (2002) ressalta esta 

peculiaridade ao tratar do tema do duplo na contística da autora a partir, primeiramente, do 

conto “O encontro” (1958), em que analisa a duplicidade nesta narrativa representada por 

polaridades como eu/não eu; o duplo no tempo, ou seja, passado/presente; matéria/espírito, 

que se apresentam sob o cruzamento de planos temporais e espaciais, de modo que “os planos 

temporais se fundem em um só plano espacial – dando lugar ao fantástico – em um plano de 

coexistência, como se fossem uma intersecção de dois tempos em um só espaço” (LAMAS, 

2002, p. 143). A pesquisadora, em sua tese intitulada “Lygia Fagundes Telles: imaginário e a 

escritura do duplo”, ainda pontua a temática do duplo em muitos outros contos de Telles, 
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como “O noivo”, “A caçada”, “As formigas”, “A mão no ombro”, “A chave na porta”, dentre 

outros os quais o tema se destaca. 

Na prosa da contista comumente o sobrenatural se mistura à realidade, ao ponto de 

confundir o que pertence ao irreal e o que é da esfera do real. Semelhante ao que discorre 

Fábio Lucas (s/d), ao discorrer sobre a maneira como a ficcionista dilui tal atributo, de modo a 

estreitar os laços entre aquelas dimensões, como se não houvesse distância entre eles. Nesse 

sentido, os cenários, a geografia, as paisagens do mundo ficcional da “grande dama da 

literatura brasileira” são familiares ao leitor, fato observado em “Anão de jardim” pertencente 

à obra A noite escura e mais eu (1995), trama que narra a história de um anão de pedra dotado 

de sentimentos humanos, ao passo que seu amigo, um professor de piano, parece nada sentir, 

como se ele próprio fosse um objeto. E desse modo, ocorre  

 

uma inversão de papéis representado pelo ato humanizador de um objeto de 

pedra. E assim, diante de um fato inusitado, ou seja, um anão de pedra que se 

metamorfoseia em um ser humano [...] surge, então, o efeito fantástico, que 

remete a sobreposição de realidades aparentemente inconciliáveis e 

distantes, mas que se entrelaçam e se confundem tão imbricadamente ao 

ponto de não se saber, de fato, o que é realidade e o que não é (SANTOS e 

SILVA, 2015b, p. 15). 

 

  Também a configuração dos seres ficcionais é feita de modo muito próximo ao que 

se compreende como natural, pois são criaturas acometidas por sentimentos, dores, angústias, 

medos e conflitos próprios do ser humano, conforme expresso em “Dolly”, conto integrante, 

também, de A noite escura e mais eu. O enredo é envolvido pelo mistério figurativizado pela 

morte da personagem central – Dolly – uma garota de 22 anos que almeja a carreira de atriz. 

O caráter duvidoso da moça, baseado na frivolidade e nas falsas aparências, denota a 

falsidade, a hipocrisia e a busca pela identidade perdida, problemas típicos dos tempos atuais. 

O insólito, neste enredo, expressa-se através da inusitada, misteriosa e trágica morte da 

protagonista, encontrada com vestígios de violência pela recente amiga, Adelaide. Diante de 

tal fato, a ambiguidade se instala através tanto do acontecimento (o assassinato) quanto das 

personagens (Adelaide/Dolly). A ênfase recai sobre um acontecimento excepcional que 

mobiliza e envolve toda a estrutura da narrativa, alcançando as personagens e suas ações, o 

narrador, o espaço e também o leitor diante do fato estranho e inexplicável.  

As obras eleitas para compor o corpus da pesquisa, sugerem hipóteses das 

particularidades elencadas da autora a partir dos próprios títulos: Seminário dos ratos (1977) e 

Histórias do desencontro (1958). O primeiro, é título também de um conto em que a 
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ficcionista mais uma vez rompe com a realidade e com a lógica racional, a começar pelo 

próprio título em alusão a um seminário, evento de cunho intelectual e acadêmico em que se 

aprofundam estudos de determinada matéria. Na trama, o seminário será realizado não por 

seres humanos, mas por ratos. Nessa perspectiva, a relação entre insetos e homens conflui 

para a ambiguidade, pois a narrativa chega ao ponto de ser impossível definir a verdade das 

coisas, ou seja, o que é de natureza humana e o que pertence à natureza animal. Na referida 

coletânea estão presentes, ainda, os contos “Lua crescente em Amsterdã” e “Noturno 

Amarelo”, os quais apresentam a sobreposição de tempos e espaços habituais sobrepondo a 

seus opostos: o inabitual, o incomum e o extraordinário, imprimindo, assim, o tom poético e 

místico desses enredos. Igualmente ocorre com as personagens, seres que transitam 

comumente entre o real e o irreal, o passado e o presente, realidade e sonho, provocando 

situações inesperadas e absurdas aos olhos da razão, sendo o espaço e o tempo elementos 

influenciadores e instigadores de tais ocorrências. No que se refere à segunda coletânea, se 

inserem os contos “Natal na barca” e “O encontro”. Na primeira narrativa, o título é 

significativamente sugestivo para denotar a importância do espaço como provocador de 

sentidos, pois não é muito comum, se tomado como parâmetro a realidade aparente, que se 

passe ou se comemore uma data como o Natal em um lugar como uma barca, espaço onde 

acontece, inesperadamente, um acontecimento que irrompe as regras cotidianas. O resultado é 

uma estranha sensação e o questionamento se está diante da verdade ou da imaginação.  No 

conto “O encontro”, é possível observar um misterioso enfrentamento entre tempos e espaços 

presentes e remotos. Encontro também entre sonho e realidade, vida e morte, natural e 

sobrenatural, e a possibilidade de (re)encontro entre a alma/espírito, a carne/matéria das 

personagens que se deparam com uma outra versão de si, situada em outras vidas. Fato que 

causa um misto de surpresa, medo e inquietação, ao mesmo tempo em que gera um 

“desencontro” interior na protagonista, consequência de um conflito de identidade por não 

saber identificar quem ela é verdadeiramente.  

Ceserani (2006) elege, dentro dos procedimentos narrativos e retóricos constituintes 

do fantástico, as elipses, que são os espaços vazios deixados, subitamente, na escritura. 

Significa, em síntese, que, ao se deparar com uma narrativa fantástica, no auge da tensão e da 

curiosidade, o leitor se vê, de repente, diante de um vazio, “um buraco branco, a escritura 

povoada pelo não dito” (CESERANI, 2006, p. 74). Comumente os leitores lygianos se 

deparam com situações como estas as quais são acometidos por esse “não dito”, cujo vácuo é 

propositadamente usado pela autora como recurso que gera surpresa, ambiguidade ou um 

sentimento de algo inacabado, insuficiente. Uma espécie, pois, de desilusão ou desconforto 
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pela dificuldade em encontrar respostas. No entanto, é possível que, ávido de curiosidade, o 

espectador busque uma resposta para preencher essa lacuna, através das múltiplas 

possibilidades de interpretações. Posto assim, é possível afirmar que o fantástico lygiano se dá 

nessa interseção de fronteiras onde as barreiras impostas pela lógica são transpostas. A 

relação dialética presente de modo geral em sua obra e, de maneira específica, nos contos 

eleitos, permite a imprecisão das ações, da conduta das personagens, dos espaços e do tempo.  

De acordo com Roas (2014), o fantástico cultivado no século XIX é representado pela 

percepção, isto é, ligados diretamente com o nível temático do texto. Assim, temáticas que 

envolvessem vampiros, fantasmas e objetos animados eram o ponto focal desse momento. Em 

seguida, a transformação para o fantástico do século XX e XXI, cuja tônica começava a recair 

sobre a linguagem. O espanhol ressalta, ainda, que a tendência hoje é aparecer as duas noções 

ao mesmo tempo. De tal modo, a configuração do fantástico “moderno”, é formatado tanto 

por meio da percepção quanto da linguagem (ROAS, 2014). Portanto, essa peculiaridade 

perene na literatura fantástica ecoa no fazer literário de Telles, que se vale tanto da percepção 

privilegiada no século XIX quanto a dos séculos XX e XXI, o que implica em afirmar o 

enquadramento da contista dentro da classificação moderna do conto fantástico.  

 Na vasta experiência literária daquela que foi a primeira mulher brasileira a ser 

indicada ao Nobel, dois elementos nunca faltaram: a coragem - tão necessária para quem vive 

da literatura no Brasil - e o amor pelo seu ofício. Assim, para lançar-se como escritora, 

financia, com recursos próprios, o livro Porão e sobrado (1938), com apenas 15 anos de 

idade. Daí em diante, aqueles fatores nunca deixaram de acompanhar a profissão da autora 

que se mostra cada vez mais exigente com sua escrita, postura comprovada pelas várias 

reedições de seus contos, sempre relidos e reelaborados com muito zelo até, finalmente, 

chegar às mãos do leitor.  

Com uma ficção marcada pela introspecção, subsidiada pela recorrência de recursos 

como o fluxo de consciência, presentes, também, na ficção de seus colegas contemporâneos 

de geração literária, Lygia Fagundes Telles se insere, cronologicamente, na geração de 45, no 

pós-guerra (PAES, 1998), época em que lança, inclusive, “Praia viva” (1944). A partir de 

então, começa a sua jornada literária, se aventurando no gênero romance como “Ciranda de 

Pedra” (1954), “Verão no aquário” (1963), “As meninas” (1976) e “As horas nuas” (1989). 

Porém, é no conto que ela consolida o seu engenho literário, tanto é que no conjunto de sua 

obra – incluídas as antologias – dezenove títulos são de coletâneas de contos (LAMAS, 2002). 

A coragem é um atributo perene na ficção lygiana, traduzida pela forma que a 

escritora enfrenta “no seu texto as turbulências íntimas e as contradições de seus misteriosos, 
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secretos personagens” (PACHECO E CHAVES, 1998, p. 21).  O mistério, aliás, sempre lhe 

causou fascínio desde tenra idade quando ouvia histórias de assombração de suas pajens, e 

continua perene em sua obra. No seu tecido fabular as rotinas dos seres ficcionais se mesclam 

a fatos que rompem com a lógica, fato instigador de vários sentimentos pelo leitor, que se 

sente perplexo diante do tom natural com que a autora trata as coisas absurdas. É uma arte, 

portanto, que, dentre tantas finalidades, leva o receptor a repensar e questionar sua própria 

realidade, conforme se verifica nos contos “Que se chama solidão”, “Dança com o anjo” e “A 

chave na porta, todos pertencentes a sua mais recente publicação, Invenção e Memória 

(2000). O primeiro, em meio às memórias da infância da protagonista, o insólito irrompe 

através do aparecimento de uma antiga pajem, já morta. O segundo, narra a história de uma 

jovem que dança, a noite inteira em uma festa, com um anjo. O terceiro, o fantástico se aloja 

por meio de um misterioso encontro entre a narradora-protagonista e um antigo amigo, 

falecido há tempos. A fresta deixada em uma escrita que não abre mão da ambiguidade, 

instiga o leitor a se perguntar: será que isso é possível? 

O fantástico em suas narrativas aparece expresso sob várias facetas, como o duplo, o 

estranho, a metamorfose, a morte, o sonho e a loucura.  As incertezas, as suposições e os 

conflitos se espraiam no interior da diégese, desencadeando sensações como angústia, 

inquietude, surpresa, suspense e medo que podem partir do leitor, e às vezes da personagem, 

que podem, no caminho oposto, sentirem-se confortáveis dentro da anormalidade. 

A prosa da contista, analogicamente, pode ser comparada a uma engrenagem, se 

atentarmos para o modo como é organizada a sua feitura textual em que tudo é muito bem 

intrincado, como as peças encaixadas de uma engrenagem. As “peças” utilizadas pela autora 

podem ser representadas pelas categorias da narrativa que se influenciam mutuamente, 

resultando em um texto com uma estrutura sólida, organizada, coerente, em que nada –  

nenhum vocábulo, pontuação ou ideia – fica à deriva. Nesse sentido, as personagens que cria, 

bem como seus objetos, ações, pensamentos e reminiscências se relacionam com outras 

categorias como o tempo e o espaço a eles vinculados, tal como ocorre nos contos “O noivo”, 

publicado pela primeira vez em História escolhidas (1964), cujo protagonista, Miguel, 

descreve o quarto composto por móveis informes em meio à escuridão e objetos vindos das 

sombras, cenário que se relaciona intimamente com o fato estranho que lhe deixa totalmente 

desorientado: a amnésia a respeito do dia de seu casamento. Ou, como em “A ceia” de Antes 

do baile verde (1923), o qual narra o drama de um casal que discute sua separação em um 

restaurante, um local quase vazio, com pouca iluminação, meio iluminado apenas por luzes 

artificiais, como um abajur e um isqueiro os quais oscilam entre acender e apagar, traduzindo 
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assim a relação dos dois. Da mesma forma, é o jardim que transitam: a fonte de água seca, as 

flores também, e é vazio de gente. Um espaço acabado que junto ao estado emocional das 

personagens se transforma em uma ambientação desolada e triste. Vê-se, pois, que aquelas 

categorias no conto da ficcionista, assumem funções para além de situar e de localizar as 

personagens. No que tange ao aspecto temporal, geralmente há uma ruptura na linearidade 

que acompanha as experiências e os dramas dos seres ficcionais: é o tempo psicológico que se 

relaciona diretamente com o que se conhece como “espaço psicológico”, relacionado às 

atmosferas, expectativas, vontades e sensações do narrador e das personagens (BRANDÃO, 

2013). A arquitetura espacial lygiana é composta de imagens que remetem a percepções 

sensoriais, como os aromas, as cores - preferencialmente o verde - o tato, a audição e a visão, 

e a inserção de cenários e paisagens carregados de símbolos como a lua, o sol, o fogo, a 

água/rio, estátuas, anões e jardins transformam-se em metáforas representativas da 

dramaticidade e tensão dos textos. A presença da natureza personificada é uma estratégia 

perene naqueles enredos: o vento, a chuva, as névoas, surgem carregadas de atributos 

humanos, como a força, a raiva e a ansiedade que parecem acompanhar a subjetividade das 

personagens, caso de “Noturno amarelo” e “O encontro”, os quais compõem a nossa pesquisa, 

e “A fuga” de Histórias do desencontro (1958). Ou, às vezes, a inserção de animais ou insetos 

que dialogam com as personagens, a exemplo de “Uma branca sombra pálida”, integrante de 

A noite escura e mais eu (1995) e “Um chá bem forte e três xícaras” de Antes do baile verde 

(1970). Nesse sentido, o interior das personagens é desvelado a partir de pequenos detalhes 

que, metaforizados, recebem conotações que contribuem substancialmente para a coerência 

interna do texto. Em última instância, são contos que primam por um mergulho do mundo 

interior das personagens, por isso, elas não precisam de muito espaço para se locomover.  

Com pensamento análogo, Sica Lamas (2002) discorre que “os dramas das 

personagens são vividos na interioridade e, através da devassa da intimidade da personagem, 

podem ser modelos de identificação para o leitor”. Já Sônia Regis (1998, p. 89) lembra que 

“ao adensar o discurso na intensidade do movimento mental das personagens, acompanhando-

as em seu pensamento, faz com que fiquemos à mercê de conteúdos que enaltecem nossa 

capacidade de reconhecer no outro os nossos próprios conteúdos”. Ao ler os contos de 

Fagundes Telles, o leitor desatento poderá ter a impressão de estar diante de um universo 

totalmente fantástico, imaginativo, fora da ordem. Longe disso, ao colocar o impossível e o 

sobrenatural diante um do outro, a contista, primeiramente, questiona a possibilidade de um 

universo paralelo, desconhecido e inacessível. Depois, que dimensões tão aparentemente 

contrárias, podem estar muito mais próximas do que imaginamos. Assim, são construídos a 
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espacialidade dos contos “Emanuel” de Mistérios (1991) e “As formigas” de Seminário dos 

ratos (1977). No primeiro, Alice, inventa para os amigos que tem um amante: Emanuel. Mas 

de repente, o que era mentira se transforma em realidade, quando, coincidentemente, 

anunciam a chegada de um rapaz com o mesmo nome. O segundo, narra a história de duas 

garotas: uma estudante de medicina e outra de direito hospedadas em uma pensão para passar 

alguns dias e encontram, no quarto, ossos de um anão. Em seguida, um fato estranho irrompe 

a banalidade: tudo indica que um exército de formigas, perceptíveis apenas à noite, reconstrói 

todo o esqueleto, misteriosamente. 

Portanto, as personagens daqueles contos vivem no limiar entre o real e o irreal, entre 

a verdade e a mentira, memória e imaginação, tornando o texto um lugar híbrido, pois a teia 

ficcional lygiana é pautada pela ambiguidade. Isto posto, a magia e a razão, a banalidade e o 

surpreendente caminham de mãos dadas. Na sua ficção, o drama comum sugere uma eterna 

crise de identidade, traduzida pela incapacidade de auto-afirmação no contexto social ou 

familiar.  

A linguagem é mais um artifício utilizado pela escritora que trabalha laboriosamente 

no rearranjo da sintaxe e morfologia, na inusitada pontuação e no uso constante de metáforas 

e símbolos captados “não fora das situações narrativas, mas agenciando-os dentro delas 

mesmas” (PAES, 1998, p. 75), transformando assim, objetos e utensílios comuns em 

portadores de sentidos outros. No seu fazer poético parece ressoar o propósito de tocar e 

“seduzir o leitor num tempo mínimo” como ela própria afirma (TELLES, 1998, p. 29). No 

que tange a sua postura diante do oficio de escritora, percebe-se uma atitude constante de 

cuidado e zelo para com sua escrita, comprovada pelo fato de republicar seus contos em 

diferentes coletâneas, confirmando, assim, o desejo da escritora de estar sempre lapidando o 

que escreve, de retirar os excessos, de trocar um verbo, um substantivo ou uma frase. É não 

ter “nunca a pretensão de escrever para a eternidade [...] são contos renovados, repudiada a 

antiga forma em que foram vazados” (LINHARES, 1973, p. 110).    

Diante de um comportamento ético e honesto ao mesmo tempo, a ficcionista não se 

prende às amarras de classificações acadêmicas, pois isto implica em diminuir a capacidade 

intelectual de um bom escritor. Por isso, apesar de ser reconhecida notoriamente pela crítica 

especializada pelas suas narrativas fantásticas,   

 

ela não se confinou nunca a um único tipo de conto [...] os seus contos não 

se classificam como algo de ‘parecido com’, com algo que o leitor já leu. É 

que Lygia Fagundes conserva a sua personalidade bem marcada. [Porém] 

vistos mais estritamente, os seus contos são psicológicos, tendendo para os 
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temas de trágica morbidez, de malogro e frustração, o medo da 

autenticidade, os sacrifícios impostos pelo amor, a emoção humana em seu 

estado de pureza (LINHARES, 1973, p. 15).  
 

As temáticas elencadas pelo autor – a morbidez, a frustração e os desencontros 

amorosos, o medo – todos os estados emocionais do ser humano são explorados com maestria 

por Lygia Fagundes Telles. Seus contos são formados por uma minuciosa análise das 

estruturas mais profundas do ser humano, revelando o lado obscuro, arruinado e corrompido 

da humanidade. Tudo isso contribui para a formação de atmosferas relacionadas intimamente 

com o modo de organizar o enredo baseado na descrição de objetos, detalhes e pormenores 

que podem influenciar no desenrolar da narrativa (LINHARES, 1973). São peculiaridades 

representativas do “mitoestilo” da autora, termo referido por Vera Maria Tietzmann Silva 

(2001), em seu criterioso trabalho intitulado “A metamorfose nos contos de Lygia Fagundes 

Telles”. Segundo a autora, “mitoestilo” define-se pela recorrência de temas, de certas imagens 

e situações de um artista. A pesquisadora discorre sobre um dos temas privilegiado na poética 

da contista: a metamorfose. Silva (2001) elenca três formas de mutação do ser na prosa 

lygiana. Primeiro, as mutações físicas nos moldes de Ovídio, isto é, de transformação do 

corpo do ser; em seguida, no sentido goethiano - de transformação psíquica ou 

comportamental -; e por fim, na transformação última e definitiva do ser, causada pela morte.  

Imagens predominantes observadas são o jardim - sempre composto por uma fonte - 

e/ou estátua, a escada, o banco de pedra, a gaiola, árvores, caminhos e alamedas; e a 

coexistência dos diversos planos temporais, resultando em uma temporalidade que é a uma só 

vez, presente, passado e futuro (SILVA, 2001). Constituem-se imagens com grande riqueza 

simbólica e o leitor assíduo, percebe prontamente os valores conotativos que elas carregam e 

que o translada para além do cotidiano.  

Frente ao exposto, podemos dizer que Lygia Fagundes Telles é uma personalidade 

artística inclinada a problematizar uma realidade inacessível sob a ótica racional, de uma 

artista que desde a infância, segundo suas próprias palavras, tem o desejo de “escapar para 

outra dimensão, para um mundo importante, um mundo fabuloso, que [...] adivinhava lá fora” 

(TELLES, 1998, p. 31). Nas suas histórias, o revés do real, os devaneios, o caminho da 

loucura ou da morte são, às vezes, uma tentativa de acomodação na desordem que representa 

a realidade. Tudo isto regado a um tom poético que enaltece sua prosa, seja na dimensão da 

linguagem - ritmo e musicalidade - seja nas temáticas pontuadas pelo mistério, ainda que 

respeitadas as características da narrativa curta como a brevidade e a preocupação com o 

efeito que causa no leitor (LUCAS, 1990). 
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Assim, é com um labor artesanal e com muita sensibilidade poética que a autora 

constrói sua produção literária. A palavra, bem acabada, em suas mãos é instrumento 

poderoso que utiliza para chegar até a alma do seu semelhante, seja ele um leitor comum ou 

um crítico literário. A palavra é, pois, uma ponte através da qual ela tenta, conforme sua 

própria afirmativa, “conseguir o amor do próximo” (TELLES, 1998, p. 33). Não há como 

negar que isto ela tem realizado com muito louvor, haja vista todos os comentários e 

observações feitas por grandes nomes da literatura nacional, expostos no decorrer desta seção, 

bem como os inúmeros prêmios laureados ao longo de sua carreira literária. Mas é através do 

seu público, aquele talvez, sem nenhum aparato academicista, que suas mensagens se 

eternizam, pois apesar de seus enredos serem ambientados, em sua maioria, no perímetro 

urbano, as temáticas não se limitam ao local, porque as experiências vividas pelas suas 

personagens são comuns a qualquer indivíduo, imprimindo, assim, o caráter universal da obra 

da ficcionista. Por isso mesmo, seja no arrepio da espinha, na perplexidade e no medo ou, na 

cumplicidade e na adesão provocadas no leitor, que a sua escrita vem atravessando e 

repercutindo várias e diferentes gerações. 
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4 DA CONTÍSTICA LYGIANA: O UNIVERSO DE SEMINÁRIO DOS RATOS E 

HISTÓRIAS DO DESENCONTRO 

 

 

A ficção de Lygia Fagundes Telles desdenha o supérfluo, os grandes acontecimentos e 

os finais surpreendentes. É perceptível a preferência da contista pelo detalhe, pelos finais 

abertos, pela dissimulação de personagens que ora vela, ora revela suas facetas. O conto 

lygiano é caracterizado pelo que a teoria literária denomia “contos de atmosfera”, pois 

“estrutura-se geralmente em torno de personagens e através de sua psicologia desenvolve-se” 

(HOHLFELDT, 1988, p. 137). Devido a tais peculiaridades, a obra da autora é estudada a 

partir de várias vertentes e temáticas. As coletâneas Histórias do desencontro (1958) e 

Seminário dos ratos (1977) constituem-se material de muitos trabalhos que se dedicaram à 

contística da autora, dentre os tais destacam-se: “A metamorfose nos contos de Lygia 

Fagundes Telles” (2001) de Vera Maria Tietzmann Silva” em que a pesquisadora se debruça 

ao tema da metamorfose. Berenice Sica Lamas (2002), em sua tese, “Lygia Fagundes Telles: 

imaginário e a escritura do duplo”, faz uma criteriosa pesquisa acerca do mito do duplo em 

diversos contos da autora. A dissertação de Francisco Edson Gonçalves Leite (2013) 

intitulada “O duplo como manifestação do insólito em contos de Lygia Fagundes Telles e 

Ignácio de Loyola Brandão”, tamém faz uma interessante análise comparativa sobre a mesma 

temática na obra dos dois autores brasileiros; e Maria do Rosário Alves Pereira com o 

trabalho “Entre a lembrança e o esquecimento: estudo da memória nos contos de Lygia 

Fagundes Telles” (2008), que esmiuça a configuração da memória, tema recorrente em na 

prosa da contista. Todos esses trabalhos têm em comum recorrer como corpus os contos das 

coletâneas supracitadas, as quais foram publicadas na segunda metade do século XX. 

Salienta-se que, embora separaradas no tempo por um intervalo de dezenove anos, apresentam 

muitas convergências temáticas e estruturais, conforme será explanado a seguir. 

Seminário dos ratos (1977) é composta por catorze contos, dentre os tais dois integram 

o nosso trabalho: “Lua crescente em Amsterdã” – o oitavo – e “Noturno amarelo” – o décimo 

segundo. Convém assinalar que, além destas narrativas, outras que compõem este volume são 

notadamente reconhecidas pelo cruzamento entre o mundo lógico e o ilógico, dentre as quais 

destacamos “As formigas”, “Tigrela”, “A mão no ombro”, “A presença” e “Seminário dos 

ratos”, cujos títulos já antecipam ao leitor a perspectiva insólita, expressa de forma engenhosa 

pela escritora.  No entanto, a autora não se limita a este aspecto, tratando também de questões 

essencialmente humanas, como a hipocrisia ou a falsa moralidade presentes no conto “Senhor 
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diretor”; a simplicidade das paixões juvenis em “Herbarium”; a traição, a falsidade, o 

egoísmo, a submissão que envolvem as relações familiares e amorosas, condição que marca 

os contos “A sauna” e “Pomba enamorada ou uma história de amor” e, por fim, a 

problemática sobre os limites tênues que dividem a loucura e a sanidade, representada pela 

troca de papéis entre um médico psiquiatra e seu paciente, caso de “A consulta”.  

História do desencontro (1958), por sua vez, apresenta, igualmente, catorze contos, 

entre os quais têm-se “Natal na barca” e “O encontro”, que completam o conjunto de contos 

constituintes da nossa análise, pois ressaltam dentro da referida obra, a configuração do 

espaço, sobretudo a confluência tempo e espaço como elemento instigador de efeitos insólitos 

na dimensão fabular. Nesta obra, verificam-se, também, outros contos com a mesma natureza. 

São eles: “Venha ver o pôr-do-sol” e “A fuga”.  Outras narrativas, para ficarmos apenas com 

alguns exemplos, como “A testemunha”, “Um coração ardente”, “A ceia”, “Eu era mudo e 

só”, tem como foco central “os desencontros” da vida cotidiana em suas várias nuanças: 

desencontros entre o passado e o presente; entre a ilusão e a verdade; entre amor e desamor; e 

o conflito de relações amorosas fadadas ao fracasso, em que a aparente perfeição é apenas o 

revés de uma vida solitária.  

 

4.1 NOTURNO AMARELO: DA HISTÓRIA E OUTROS ASPECTOS ESTRUTURAIS 

 

“Noturno amarelo”, conto de Seminário dos ratos (1977), é constituído por um espaço 

em que o detalhamento das paisagens, dos objetos, dos móveis e tudo que corresponde à 

configuração espacial contribui significativamente para o alargamento dos efeitos de tensão e 

intensidade, elementos constituintes da narrativa curta. Composta por seis personagens, dentre 

as quais quatro são mulheres em constante conflito, ora com elas próprias, ora com os outros 

seres ficcionais. O enredo tem como pano de fundo o conturbado triângulo amoroso entre 

Laura, sua prima Eduarda e Rodrigo. Entre os três, Laura, parece ser a causadora da 

desarmonia, pois ao que tudo indica se envolve com Rodrigo, que na ocasião, mantinha uma 

relação intima com a prima. O enredo é engendrado de forma não linear, iniciado em um 

tempo que não é mensurado cronologicamente ou circunscrito no passado, no presente e no 

futuro. Assim, a narrativa se inicia em uma temporalidade complexa, de natureza difusa e 

incerta. Envolta nesse tempo e espaço imprecisos, a narradora apresenta a problemática 

relação com Fernando, personagem secundária e, aparentemente, o causador da vida 

melancólica e insípida dessa personagem feminina. Sob o ponto de vista de Laura, é também 

um homem insensível, distante, indelicado, com características destoantes daquilo que a 
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jovem idealiza para um relacionamento pleno. É o oposto, portanto, de Rodrigo, seu ex-

namorado, que apesar de abandonado, parece representar seu verdadeiro amor, uma criatura 

sensível, amorosa e com personalidade muito frágil, pois não consegue superar o término do 

relacionamento com a antiga namorada.  

Na trama, através da apresentação das características psicológicas das personagens, 

reforçadas pelo fluxo de consciência, tem-se acesso a todos os conflitos interiores daquelas 

criaturas. Recursos que, de igual forma, permitem aos seres ficcionais o deslocamento no 

tempo e no espaço, de acordo com os seus sentimentos e estado de espírito, configurando 

assim, o tempo psicológico. Além disso, tais criaturas convivem, em todo o desenrolar da 

história, com polaridades que se situam entre o interno e o externo, entre realidade e 

imaginação, entre sonho e fantasia, entre passado e presente ou presente e futuro, entre o 

possível e impossível, entre o ordinário e o extraordinário e entre o consciente e o 

inconsciente – instâncias que se entrelaçam, inscrevendo, na estrutura da narrativa, a 

atmosfera de irrealidade. As fronteiras existentes entre dimensões supostamente contrárias, 

são, assim, transpostas por personagens que oscilam entre um campo e outro, fato que 

desestabiliza a nossa percepção da realidade, conforme o pensamento de Roas (2014) sobre a 

natureza do fantástico, perspectiva conceitual já citada.  

Laura se vê diante de uma série de acontecimentos inexplicáveis aos olhos da lógica. 

O início se dá dentro de uma situação aparentemente banal: um carro que precisa apenas 

encher o tanque de gasolina em uma estrada escura, como mostra a cena a seguir: 

 

Vi as estrelas. Mas não vi a lua, embora sua luminosidade se derramasse pela 

estrada. Apanhei um pedregulho e fechei-o com força na mão. Por onde 

andará a lua? Perguntei. Fernando arrancou o paletó no auge da impaciência 

e perguntou com voz esganiçada se eu pretendia ficar a noite inteira ali de 

estátua enquanto ele teria que encher o tanque naquela escuridão de merda 

porque ninguém lhe passava o raio da lanterna (TELLES, 1977, p. 159). 

(Grifo da autora). 

 

Vê-se, portanto, nessa passagem, o anúncio de uma atmosfera de mistério, sugerida a 

partir de elementos imagéticos que, dispostos nessa introdução do relato, apontam para uma 

interpretação além do que é dito, sugestão dada a partir do turno noturno, período da 

penumbra, instigante da imprecisão e clareza dos fatos, e também pela presença da lua, que se 

esconde e se revela ao mesmo tempo, conforme o discurso da própria narradora. É ainda no 

turno da noite, que comumente se exercita a manifestação do inconsciente através dos sonhos. 

Conforme Ceserani (2006, p. 78), “A ambientação preferida pelo fantástico é aquela que 
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remete ao mundo noturno [...] A contraposição entre o claro e o escuro, sol e escuridão 

noturna é bastante utilizada no fantástico”, condição que imprime, em todo discurso 

mimético, o clima de magia e encanto. 

Nesta misteriosa noite, a personagem central se diz repartida: “Quando me lembro 

dessa noite (e estou sempre lembrando) me vejo repartida em dois momentos: antes e depois” 

(TELLES, 1977, p. 159). Diante disso, a ambiguidade temporal, expressa pelo binômio antes 

e depois, se desdobra em dualidades que remetem ao aspecto espacial, como “esse lado” e 

“outro lado”, o “aqui” e o “lá”, “o próximo” e “o distante”, polaridades que representam, 

respectivamente, duas vidas vividas pela jovem: uma – antes – a vida tediosa, feita de coisas 

mesquinhas, pequenas, marcada por um relacionamento apático, que nada acrescenta a sua 

vida: “Antes, as pequenas palavras, os pequenos gestos, os pequenos amores culminando 

nesse Fernando, aventura medíocre de gozo breve e convivência comprida” (TELLES, 1977, 

p. 160). Já o “depois”, simboliza a viagem que Laura faz no tempo, ultrapassando fronteiras 

inimagináveis. É através de sua passagem para outro mundo que ela tem a oportunidade de 

reencontrar seu grande amor, bem como outras pessoas que estão em uma dimensão 

longínqua, como seus avós, a irmã, a prima, e amigos.  

No enredamento fabular a narradora focaliza um utensílio extremamente banal, 

integrante da rotina de cuidados e higiene de qualquer indivíduo comum, o fio dental, para 

traduzir a relação de Laurinha e Fernando. Vejamos, então, como isso ocorre no conto: 

 

Se ao menos ele não fizesse aquela voz para perguntar [...] se por acaso 

alguém tinha pensado em comprar um novo fio dental que estava no fim. 

Não está, respondi, é que ele se enredou lá dentro, se a gente tirar esta 

plaqueta (tentei levantar a plaqueta) a gente vê que o rolo está inteiro mas 

enredado e quando o fio se enreda desse jeito, nunca mais! Melhor jogar fora 

e começar outro rolo. Não joguei. Anos e anos tentando desenredar o fio 

impossível, medo da solidão? Medo de me encontrar quando tão 

ardentemente me buscava? (TELLES, 1977, p. 160). 

 

Desse modo, o “fio dental” é transformado em metáfora para falar de uma convivência 

diária, sofrida, complicada, problemática, cujo “desenredo” parece ser bastante polêmico, haja 

vista a relação complexa que há entre a figura masculina e feminina. Observa-se, também no 

texto citado, um momento de introspecção da personagem, no qual ela expõe suas impressões 

subjetivas através de estratégias discursivas que possibilitam uma confusão de percepção ao 

misturar passado e presente, anseios e reminiscências, consciência e inconsciência, se 

instaurando, pois, uma espécie de “caoticidade” no corpo textual. 
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4.1.1 De um tempo/espaço confuso e difuso  

 

No relato fantástico, o entrecruzamento espaço-temporal é o que permite as repentinas 

passagens de limites e de fronteiras, do familiar para o sobrenatural, da dimensão do real para 

a dos sonhos. Na narrativa, as personagens são surpreendidas pela ocorrência de um 

fenômeno supranatural que irrompe o cotidiano, trazendo à tona o questionamento da 

autenticidade e imutabilidade da realidade. Nessa sobreposição, no interior da narrativa, os 

seres se deslocam de um lugar a outro e vivem experiências estranhas à luz da razão. É o que 

ocorre com Laura, moça de personalidade frágil e insegura e responsável pelas desavenças 

familiares e amorosas, conforme demonstra o trecho a seguir: “[...] sim, eu era ciumenta, 

insegura, quis me afirmar e tudo foi só decepção, sofrimento. Tinha o Rodrigo (meu Deus, o 

Rodrigo) que era o meu querido amor, um amor tumultuado, só imprevisão, só loucura, mas 

amor” (TELLES, 1977, p. 167). 

A passagem que compõe a primeira página do conto sugere aspectos que merecem ser 

destacados: primeiramente, a indicação da insegurança de Laura, refletida pelo desejo de estar 

distante daquele homem indesejável, Fernando, mas que próximo e presente. A falta de 

coragem de resolver essa situação a obriga a permanecer presa a um amor frustrado e, 

somente através de seu acesso para um plano temporal e espacial distinto, é que ela consegue 

se afastar, por um momento, da desordem.  Nessa transposição, a personagem tem a 

oportunidade de se redimir de alguns de seus erros e de sua conduta do passado, mas tudo 

acontece por caminhos destoantes do que é convencionalmente normatizado pela realidade, 

tal qual a concebemos, mensurada através de horas fixas.  O chamamento para outro plano é 

observado na cena a seguir: “– Dama-da-noite – eu disse respirando de boca aberta o perfume 

que o vento trouxe de repente. – E vem daquele lado” (TELLES, 1977, p. 160). Como se 

percebe, o início da travessia se dá pelo cheiro atrativo da flor, “dama-da-noite”, uma espécie 

essencialmente noturna, que se abre durante a madrugada e, quando chega o dia, se fecha.  

Atraída pelo cheiro inebriante da flor, Laura caminha para a estrada que daria acesso ao 

“outro lado”, trajeto que culmina, supostamente, na travessia da fronteira entre o passado e o 

presente, ou do presente para o passado. Desenhado assim, o tempo é confuso e difuso, de 

modo que não permite separar o passado e o presente e nem mesmo precisar os espaços 

ocupados pela personagem. Durante o seu percurso, o perfume peculiar da flor aumenta, 

tornando-se mais denso enquanto a personagem se sentia “mais leve”: “Fui andando na 

direção daquele lado, conduzida pelo perfume que ficou mais pesado enquanto eu ia ficando 
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mais leve” (TELLES, 1977, p. 160, grifo da autora). A expressão “pesada” é um indício de 

sua saída de um mundo também “pesado” – traduzido pelos conflitos vividos pela moça – 

para outro “mais leve”, jubiloso, beirando o sublime. Atenta-se, também, que os sentidos da 

personagem, mais especificamente, o olfato, tornam-se aguçado, preparado para sentir o 

aroma daquela extraordinária flor, o que coaduna com a noção de Lins (1976), quando 

discorre sobre a relação personagem-espaço, ressaltando que tal relação pode ocorrer de modo 

subjetivo nas personagens, isto é, mediante um processo de enfraquecimento ou exaltação dos 

sentidos.  

A transposição de Laura é o que permite um acerto de contas com várias pessoas: 

amigos, familiares, ex-amores, conforme demonstra o trecho a seguir:  

 

Agora eu quase corria pela margem da estrada, as pontas franjadas do meu 

xale se abria em asa, fechei-as no peito. E atravessei a faixa de mato rasteiro 

que bordejava o caminho, a barra do meu vestido se prendendo nos 

galhinhos secos [...] Segui pela vereda. Tão familiar. Como a casa lá adiante, 

lá estava a casa alta e branca fora do tempo mas dentro do jardim. O perfume 

que me servira de guia estava agora diluído, como se – cumprida a tarefa – 

relaxasse num esvaimento, posso? Vi as estrelas maiores nessa noite dentro 

da noite. Com naturalidade abri o portão e o som dos gonzos me saudou 

com a antiga ranhetice de dentes doloridos sob a crosta de ferrugem, entra 

logo, menina, entra! A folhagem completamente parada (TELLES, 1977, p. 

160-161, grifo nosso). 

 

Os termos destacados desenham o modo como o espaço está configurado na narrativa 

durante o transcurso da jovem. “A estrada”, “o mato”, “a vereda” são caminhos que lembram 

espaços solitários, vulneráveis, fora do perímetro urbano. O perfume, agente provocador dos 

sentidos e principal guia de Laurinha, se fluidifica, emaranhando-se ao espaço como se fosse 

essencialmente ligado a ele, e cumpre a sua tarefa de inseri-la nesse novo/velho espaço. 

Atenta-se, ainda, para a simbologia do ato de abrir o portão com naturalidade, o que remete à 

passagem de limites de fronteiras, conforme aponta Ceserani (2006), perspectiva presente em 

outros contos lygianos, como a “A chave na porta”, da coletânea Invenção e Memória (2000), 

em que narra o reencontro da protagonista com um antigo colega da faculdade, Sininho, que 

já havia morrido há tempos. Nesse caso, o antigo colega sai do mundo dos mortos para 

reencontrar sua amiga, em instâncias espacial-temporais destoantes. 

Retornando à experiência de Laura, o mundo que adentra parece não ser estranho, mas 

ao contrário, parece ser muito familiar, conforme o ponto de vista da protagonista e da 

expressão “antiga ranhetice” do som dos gonzos prontamente reconhecido pela visitante. O 

retorno à casa, esse espaço paralelo à realidade, é onde acontece eventos e transformações 
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inimagináveis sob a ótica da razão, pois se prepara para a entrada e chegada de Laura, sua 

nova/velha visitante: as estrelas são maiores, a folhagem completamente parada, e, mais 

adiante: “[...] as flores branquíssimas das trepadeiras pareciam feitas de material 

fosforescente” (TELLES, 1977, p. 161). A ambientação e o espaço parecem ser cúmplices e 

partícipes dessa irregularidade. A entrada de Laura a esse lugar representa um rito de 

passagem de uma vida forjada e medíocre, para outra na qual experimenta a sinceridade, a 

integridade e a remissão de suas falhas. Por isso, ao relembrar dessa misteriosa noite, se diz 

repartida em duas.   

Laura descreve a intrigante casa de modo muito familiar. Reconhece, inclusive, as 

características desse lugar, demonstrando o seu pertencimento a esse mundo. Nessa habitação 

está dentro de um jardim: “a casa [...] fora do tempo, mas dentro do jardim” (TELLES, 1977, 

p. 160). Apesar de a casa estar fora do tempo é reconhecível por ela. A propósito, o jardim é 

um termo carregado de simbologia. Para Foucault (1984), é o exemplo mais antigo das 

heterotopias “[...] uma espécie de heterotopia feliz e universalizante [...]”. Chevalier e 

Gheerbrant (2012, p. 512) nos fala que o jardim “é um símbolo do Paraíso terrestre, do 

Cosmo de que ele é o centro, do Paraíso celeste, de que é a representação, dos estados 

espirituais, que correspondem às vivências paradisíacas”. Na criação do mundo, segundo o 

discurso bíblico, o Jardim do Edén, também representava esse lugar paradisíaco, agradável, de 

refúgio, onde reinava a felicidade, tanto é que Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra, 

depois de expulsos, não cessaram na busca vã de reencontrar a felicidade perdida. Talvez por 

isso, a personagem situa a casa “fora do tempo, mas dentro do jardim”, um espaço, portanto, 

que simboliza uma época em que foi feliz.  

A perspectiva do espaço que incita as ações das personagens, faz-nos lembrar da 

perspectiva de Lins (1976), quando afirma que, dentro das funções do espaço enquanto 

categoria ficcional, pode provocar as ações das personagens nos casos de narrativas  

 

onde a personagem, não empenhada em conduzir a própria vida – ou uma 

parte de sua vida – vê-se a mercê de fatores que lhe são estranhos. O espaço 

em tal caso, interfere como um liberador de energias secretas e que 

surpreendem, inclusive, a própria personagem” (LINS, 1976, p. 100). 

 

A concepção do autor ilustra com perfeição o que ocorre no desenho da narrativa em 

questão, pois a personagem é surpreendida por acontecimentos que lhes são estranhos e, ao 

mesmo tempo, famíliar. Essa relação entre o estranho e o familiar perpassa toda a narrativa, o 

que confirma o cruzamento simultâneo de realidades antagônicas experimentada pela 
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personagem que não se sente ameaçada diante do insólito, mas ao contrário, há alegria e 

intimidade, conforme acontece nos sonhos bons. Assim, um fato que aparentemente poderia 

ser estranho, passa a ser familiar, condição ressaltada pela conduta da personagem a qual não 

demonstra nenhum sentimento de inquietação em relação a esse “retorno às origens”. 

Laurinha, como é tratada por Ifigenia, a empregada que a recebe de forma muito calorosa e 

familiar, de tal modo que “apareceu na porta principal [...] levou as mãos à cara, numa alegria 

infantil. Voltou-se para dentro: - É dona Laurinha! Que bom que a senhora veio, dona 

Laurinha, que bom! (TELLES, 1977, p. 161). Mais uma vez as imagens olfativas participam 

ativamente do desenrolar da narrativa, incrementando o espaço e evidenciando, portanto, 

significados ocultos. Assim como o perfume da dama-da-noite conduziu Laurinha para a 

entrada nesse novo/velho mundo, o cheiro do bolo de fubá feito por Ifigênia ativa uma série 

de lembranças do passado que agora se faz presente: “Abracei-a. Cheirava a bolo. - Bolo de 

fubá? - Lógico – disse me examinando (TELLES, 1977, p. 161). Se com Ifigênia há uma 

recepção calorosa, o mesmo não acontece com Rodrigo, que a trata com indiferença, sem 

expressão de alegria ou de tristeza. Possivelmente, a traumática relação entre Laura e Rodrigo 

resulta em problemas psicológicos no rapaz que passa a ter hábitos inesperados como o álcool 

e, além disso, tenta o suicídio: “[...] o Rodrigo: ele então parou de beber”? [...] – E não tentou 

mais, Ifigênia? (TELLES, 1977, p. 162).  

É oportuno atentar para o fato significativo de que, na narrartiva, os dramas 

vivenciados pelos seres ficcionais ocorrem todos em uma casa, lugar, como já foi tido, 

completamente familiar. A arquitetura desse espaço é construída de modo que nada é posto 

aleatoriamente, inclusive no que diz respeito à mera descrição, a qual pode ser atribuida 

significados inusitados. Conforme elenca Gama-Khalil (2012), o espaço pode ir muito além 

da concepção tradicional de concebê-lo. O pesquisador atento deve buscar nas entrelinhas do 

texto a multiplicidade de sentidos que emanam das minúcias, como elucida a seguinte 

passagem: 

 

O vestíbulo de paredes forradas com o desbotado papel bege, salpicado de 

rosinhas pálidas. O retrato de Pedro I na pesada moldura de ouro gasto, 

circundado pelos retratos de homens severos e mulheres rígidas nos seus 

tafetás pretos, o rendilhado das traças avançando audaz na gola de renda de 

minha avó portuguesa até a fronteira do queixo sépia. A vitrina dos bibelôs 

de porcelana e jade. A larga passadeira de veludo vermelho ao longo do 

corredor – ponte silenciosa se oferecendo para me transportar ao âmago – do 

que?  (TELLES, 1977, p. 162).  
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Aparentemente, nada de muito relevante há nessa descrição, se considerarmos uma 

análise superficial da espacialidade ficcional. Mas se atentarmos para uma análise minuciosa, 

veremos que o cenário sugere um tempo remoto das memórias da jovem, dada por termos 

como o “retrato de Pedro I”, os “retratos de homens severos e mulheres rígidas”, “as traças 

avançando na gola de renda” e a passadeira vermelha no corredor comparada a “uma ponte 

silenciosa”. Além disso, o ambiente é projetado de forma que a seriedade e a rigidez poderão 

ser apontadas como um traço dos perfis das personagens, questão constatada pelo “retrato de 

Pedro I”, atentando, primeiramente, para uma hierarquia familiar, indicada pelo número I que 

denota superioridade e pomposidade, inclusive pela moldura de ouro do retrato. Da mesma 

forma, os adereços são indicadores de uma rica tradição, sugerida pelas imagens de paredes 

forradas, bibelôs de porcelana e jade, os tapetes de veludo e os vestuários de tafetá. Tudo isso 

indica a caracterização das personagens, marcando, até mesmo, a classe social a que 

pertencem. A ambientação suntuosa, assim configurada, se reflete através dos móveis e 

objetos, que assim dispostos, revelam o modo de ser das personagens por estarem 

intimamente relacionados à existência destes. Da composição do espaço emanam significados 

simbólicos, implícitos e conotativos por meio do mobiliário representado na citada passagem, 

o que contribui para situar as personagens em uma dimensão espacio-temporal destoante do 

atual.  

Acrescenta-se aqui a simbologia da ponte, expressa no seguinte trecho: “A larga 

passadeira de veludo vermelho ao longo do corredor – ponte silenciosa se oferecendo para me 

transportar ao âmago – do que?!” (TELLES, 1977, p. 162, grifo nosso). A ponte está 

profundamente relacionada à travessia da personagem para outra dimensão, a qual se encontra 

situada no campo da imaginação e da fantasia. Vejamos o que informa Chevalier, Gheerbrant 

sobre o símbolo da ponte:  

 

o simbolismo da ponte, como aquilo que permite passar de uma margem à 

outra, é um dos mais difundidos universalmente. Essa passagem é a 

passagem da terra ao céu, do estado humano aos estados supra-humanos, da 

contingência à imortalidade, do mundo sensível ao mundo supra-sensível 

(2012, p. 729, grifo dos autores).  

 

Assim, a ponte permite a passagem para o reencontro da protagonista com outras 

pessoas, mas também consigo mesma. Desse modo, está diante da forma como os outros a 

enxergam e, simultaneamente, como se enxerga a si própria, e o que lhe possibilita isso na 

trama é justamente o acesso a essa segunda realidade.  
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É, portanto, em um plano estranho à razão, que Laura encontra sua outra metade, uma 

parte de si que ela própria desconhecia e que foi revelada por figuras reconhecíveis, 

insinuando, então, a sua pertença a este mundo, que representa um estado de felicidade, mas 

também pode receber outra conotação, isto é, a de punição, já que àquela jovem lhe é cobrada 

várias dívidas, como o faz Ifigênia, a empregada: 

 

Enlacei-a: mas me lembrava, sim, a viagem! Prometera que a levaria de 

carro até Aparecida, queria cumprir uma promessa e me ofereci então para 

levá-la, convenci-a mesmo de desistir da reserva da passagem de ônibus, 

deixa que eu levo. Não levei. Mas não foi por mal, Ifigênia, é que fui 

adiando, adiando e acabei me esquecendo, me perdoa? (TELLES, 1977, p. 

163). 

 

Posteriormente, é a vez da irmã bailarina, Ducha, a qual lhe cobra a promessa – que 

não se cumpre – de um espelho, objeto que possibilita refletir a imagem de objetos e pessoas 

e, ao mesmo tempo, a autocontemplação do sujeito, de onde é possível a revelação da 

verdadeira imagem despida de qualquer dissimulação. É oportuno lembrar a observação que 

Foucault (1984) faz sobre o espelho, percebida como uma experiência mista, ou seja, que está 

entre as heterotopias e as utopias. E estando entre as heterotopias e utopias, o espelho se situa 

no campo das atopias, que representa o caos, a afasia, atributo semelhante à topografia da 

narrativa, a qual está ancorada sob a marca da incerteza. 

 Na trama, o espelho funciona como um objeto situado em um “entre-lugar”, pois 

tanto compõe um espaço do passado quanto do presente, funcionando, então, como a ponte 

situada no entremeio e que liga os dois tempos. Ducha também tinha na roupa um cheiro “dos 

armários profundos” (TELLES, 1977, p. 163).  A expressão é sugestiva de uma configuração 

espaço-temporal de mundos longínquos, antigos. Por isso, o presente é confundido com o 

passado, que é “confundido com o futuro que me vinha agora na fumaça cálida da lareira” 

(TELLES, 1977, p. 164). Nessa perspectiva, é possível levantar a seguinte proposição: a 

incerteza paira sobre o discurso mimético lygiano, a ponto de não ser possível fazer definições 

categóricas acerca da veracidade dos fatos, contribuindo, dessa forma, para a iminência de 

uma atmosfera fantástica.  

Frente a isso, é possível afirmar que o delineamento do espaço que Laurinha adentra 

em “Noturno amarelo”, ainda que configurado de modo obscuro, incerto e difuso, emana uma 

atmosfera de alegria, de pertencimento ou de partilha, haja vista a recepção calorosa feita 

pelos seus familiares, que apesar de confessarem suas mágoas, mostram-se solícitos e 

piedosos. Assim, a alegria, a intimidade e o reconhecimento de pessoas, paisagens e lugares 
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por parte de Laurinha, reforçam a banalização do irreal, condição expressa pela familiaridade 

da personagem ao adentrar em outra dimensão. Tal perspectiva coaduna com os novos moldes 

da literatura fantástica que prima pela naturalização do sobrenatural ou do extraordinário. As 

narrativas assim edificadas, conforme ressalta Rodrigues (1988, p. 12) “transitam do 

verossímil ao inverossímil sem interrupção, sem questionamento”, conforme elucidado 

através de segmentos textuais. 

Visto sob esse ângulo, é possível afirmar que as personagens são representadas no 

plano ficcional de maneira ambígua, já que peregrinam por dimensões diametralmente 

diversas. Do mundo real, a narradora descreve e reconhece, claramente, a sala, a vitrina de 

bibelôs, o banco de madeira acetinada, as xícaras de porcelana, um bolo, um copo de ponche, 

uma cereja, frutas, todos os elementos situados na mais completa banalidade. Do mundo 

irreal, a configuração das personagens é feita através de um ponto de intersecção, pois apesar 

de assumirem algumas caracerísticas situadas na realidade cotidiana, adquire atributos que 

parecem se enquadrar em mundo paralelo, a exemplo de Ifigênia, figura dotada de signos os 

quais demonstram um ser pertencente a outra esfera. Vejamos, então, como isso ocorre:  

 

Enxuguei [Laurinha] depressa os olhos na barra do seu avental e recuei, não 

era estranho? Na cambraia alvíssima nenhuma marca da minha pintura, só o 

úmido limpo das lágrimas. Fiquei sem saber que olhos tinham chorado, se os 

atuais ou de outra (TELLES, 1977, p. 164, grifo nosso). 

 

A “cambraia alvíssima”, o misterioso “avental” o qual não estampa o rosto de 

Laurinha, são marcas de que Ifigênia parece vir de um mundo que não obedece à lógica da 

racionalidade. Da mesma forma, Laurinha se confunde: os olhos, seus, que choraram pertence 

a qual mundo? A ambiguidade oferece, assim, a possibilidade dos fatos terem dois ou mais 

sentidos. É o que ressalta Gama-Khalil (2012, p. 32) quando indica “que um procedimento 

potencial para a instauração do fantástico advém de sua capacidade de sobrepor duas (ou 

mais) dimensões diversas em um mesmo contexto narrativo”. Essa perspectiva de 

justaposição de tempo e espaço segue em diversas partes do texto, estendida sobre as 

personagens e suas ações. No caso de Laura, sua personalidade se modifica de acordo com o 

tempo e com o espaço, que remete ao seu deslocamento em mundos diversos. Tal 

modificação está expressa em várias passagens do texto, marcando a dualidade da 

personagem legitimada pelas suas próprias confissões:  

 

[...] E me vi a mim mesma, tão mais velha e ainda guardando uma ambígua 

inocência – a suficiente inocência para me comportar com espontaneidade na 
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reunião dos convidados certos. Um ou outro elemento esclarecedor que eu já 

tinha ou ia ter me advertia que era nova essa noite antiga (TELLES, 1977, p. 

165).  

 

Portanto, a mulher oscila entre a maturidade e a inocência, entre a noite atual e a 

antiga, dimensões sempre entrelaçadas. Atenta-se, ainda, para o uso que a personagem faz da 

estrutura verbal com tempos no passado – “tinha” – e no futuro – “ia ter”, juntamente com a 

conjunção alternativa “ou”, indicadores que sugerem a referência tanto a um tempo quanto ao 

outro. A incerteza se desdobra, também, durante os momentos de reencontros entre a 

protagonista e as personagens secundárias. Assim é que Laura se diz confusa já que não se 

achava mais tão jovem: “[...] – É que não sou mais aquela jovenzinha”, (1977, p. 162), mas, 

ao se deparar com Eduarda confessa uma certa perturbação com a presença da jovem moça, e 

em um lapso de momento, viu-se refletida na imagem da outra: “Estava tão jovem de cabelos 

soltos e cara lavada, que me perturbei: era como se me visse vir vindo ao meu próprio 

encontro num flagrante de juventude” (TELLES, 1977, p. 165). Eduarda, a prima traída, 

também se apresenta de forma estranha, oscilante, pois tinha os olhos escuros, roxos e 

transparentes ao mesmo tempo, assim como sua avó que pareceu “por um instante [...] feita de 

um úmido tecido azul-lilás, do mesmo tom dos cabelos” (TELLES, 1977, p. 169). O azul é 

uma das cores que mais lembra o mundo celestial e “imaterial em si mesmo, o azul 

desmaterializa tudo aquilo que dele se impregna. É o caminho do infinito, onde o real se 

transforma em imaginário” (CHEVALIER, CHEERBRANT, 2012, p. 107) o que sugere 

indícios da personagem advindas de mundos outros, de uma supra realidade.  

É interessante apontar que durante os reencontros o espaço diegético é todo 

modificado para traduzir as tensões, de anunciar ações e sentimentos das personagens e 

acontecimentos iminentes. Segundo a perspectiva de Lins (1976), isso acontece quando os 

sentimentos da personagem invadem o espaço, modificando-o. É o que ocorre momento antes 

de Laura se (re)encontrar com a prima Eduarda, ocasião em que decorre um sentimento de 

liberdade, de despertar para uma condição de pertencimento de uma realidade já vivida em 

algum momento: “Vi as estrelas brilhando próximas. Próximo o perfume da noite que me 

tomou e me devolveu íntegra. Verdadeira” (TELLES, 1977, p. 167). E também: “Olhei para 

as cortinas pesadas. Para a cristaleira que me pareceu menos brilhante sob a leve camada de 

pó. O tempo não alcança vocês, eu disse. Estão todos iguais. Iguais” (TELLES, 1977, p. 170). 

Mais uma vez a marca de um tempo que não se enquadra nos parâmetros da lógica, pois 

aquelas criaturas continuam as mesmas, como se elas não sentissem os efeitos e as 

transformações que o tempo inevitavelmente causa. Assim, não há possibilidade de mensurar 
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os minutos ou as horas que Laura passa para rever seus entes queridos. A temporalidade é 

construída, portanto, atipicamente, e interfere na vida dos seres ficcionais inseridos nesse 

espaço. A impressão é que o tempo pára diante dessas criaturas, já que as horas não avançam, 

fato confirmado pela hora da chegada e saída de Laura naquela dimensão paralela, em que o 

relógio marcava, em ambos os momentos, nove horas.  

Contribui, ainda, com a espacialidade da narrativa, a referência a elementos 

acessórios, como a “leve camada de pó”, sugestiva de uma barreira espessa que impossibilita 

ler/ver as coisas com clareza. Denota, igualmente, o abandono, uma ausência de vida no local. 

Acrescenta-se a isso a importância dada na narrativa pelos espaços fechados, como a casa e, 

especificamente, a sala onde ocorrem os diálogos e os momentos de clímax do enredo, 

confirmando, pois, uma característica da fantasticidade do texto, cuja preponderância recai 

sobre esse tipo de espacialização (GAMA-KHALIL, 2012).  

No que tange à casa, Roberto da Matta (1997) faz um estudo sobre este lugar, 

apontando uma rigorosa gramática que se relaciona substancialmente às ações e reações 

praticadas pelos indivíduos em uma dada sociedade. Assim, as salas eram reservadas para 

receber as visitas, pessoas estranhas que aí faziam as refeições em torno de uma grande mesa. 

Em relação a “Noturno amarelo”, na sala, a organização e arranjo dos móveis e objetos 

refletem muito do comportamento das personagens, além de ser o local, inclusive, mais 

retomado no texto, e onde ocorre a maioria dos conflitos entre os seres ficcionais. 

Nas próximas cenas, constatam-se o enfrentamento entre duas Laurinhas mescladas, à 

medida que se intercambiam também as polaridades, passado/presente, realidade/ sonho, 

ordinário/extraordinário. Duas personalidades: uma, fraca, insensata, conformada com um 

amor frívolo e a outra, corajosa, disposta a pagar o preço pelos erros que cometeu. Estas 

criaturas se inserem, cada uma, em mundos diferentes, e é no mundo fora da realidade que 

Laura reencontra o melhor de si, revelada em outro plano e, talvez, por isso, se diz 

essencialmente inteira, íntegra.  

Segundo a perspectiva de Lins (1976), em seu estudo sobre o espaço ficcional, o modo 

como o espaço é disposto e organizado incita as personagens a agirem de determinada 

maneira, noção que lembra as atitudes de Laura, uma vez que a organização espacial da trama 

parece instigar a coragem da jovem em resolver alguns conflitos do passado, ocasião em que 

se observa o aumento de tensão na trama. A cena em que aquela moça reencontra Rodrigo, 

seu verdadeiro amor, é um exemplo dessa função que exerce o espaço ficcional.  Nesse 

momento, a avó toca uma música no piano, chamada Noturno amarelo. No imaginário 

coletivo as cores são impregnadas de crenças e misticismo. Assim, o preto e o roxo são 
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concebidos como cores nefastas, já o branco é a cor da luz e do brilho; o verde, representa a 

esperança, e o amarelo “cor do ouro e do sol, possui uma virtude mágica [...] é a cor da luz, do 

ouro, da intuição” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012, p. 278-280). Desse modo, a canção 

tocada pela avó de Laura anuncia o reencontro entre a neta e seu ex-namorado, a quem traiu. 

Outro elemento nos chama a atenção é o fogo da lareira, intensificado pouco antes da chegada 

do rapaz, como se, à medida que a tensão e ansiedade da protagonista, do mesmo modo ocorre 

com o fogo da lareira, o que confirma, mais uma vez, a relação do espaço com a 

caracterização e ação da personagem. De acordo com Lins (1976), esta é mais uma função do 

espaço em que a categoria propicia a ação, quando, por exemplo, certos fatores, dentre os 

quais o cenário, confirma, afinal, o que se anuncia.  

A menção recorrente do fogo pela voz do narrador denota a relevância do elemento na 

composição da história, conforme se verifica em vários recortes da narrativa, demonstrando a 

importância deste elemento para a revelação da diversidade de sentidos espalhados em todo o 

texto:  

 

Tinha [Ifigênia] acendido a lareira com uma lenha sequinha, estava um fogo 

tão limpo” (TELLES, 1977, p. 162).  

 

[...] a sala parecia palpitar sob os reflexos do fogo forte da lareira 

avermelhando os espelhos. O lustre” (TELLES, 1977, p. 165). 

 
[...] Na lareira o fogo era mais brando” (TELLES, 1977, p. 169).  

 

[...] Antes mesmo de me aproximar da lareira, adivinhei o fogo se reavivar 

num último esforço [...] Quando consegui falar, a cinza [da lareira] já cobria 

completamente o braseiro” (TELLES, 1977, p. 171) 

 

 

A menção do fogo através do discurso da narradora acontece em muitas passagens do 

texto: primeiramente, momento antes de descobrir que Rodrigo consegue se recuperar da 

decepção que ela mesma causou. O fogo limpo sugere uma espécie de alívio por parte de 

Laura, pela certeza de que realmente seu ex amor não tentara novamente o suicídio. Na cena 

que antecede o reencontro entre ela e Eduarda, o fato de “a sala palpitar sob os reflexos do 

fogo forte” (TELLES, 1977, p. 165) representa sentimentos como ansiedade e angústia 

causada pela proximidade do diálogo entre ambas as personagens. Por isso, o fogo se mostra 

mais forte nesse momento. Depois, o fogo vai ficando mais “brando”, na ocasião em que 

Eduarda também já se recuperara das mágoas do passado e, dessa forma, as duas retomam a 

amizade que outrora havia sido destruída. O resultado dessa pacificação é uma espécie de 

tranquilidade e um clima de harmonia que envolve Laurinha e seus familiares. Finalmente, as 
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duas últimas passagens constituem o reencontro entre ela e Rodrigo, quando o fogo se 

reavive, sugerindo medo, remorso, alegria, tristeza, enfim, uma miscelânea de sentimentos 

que tencionam a cena e antecipam esse necessário “acerto de contas”, e ratifica a categoria 

espaço enquanto elemento substancial para a arquitetura e o engendramento da narrativa, 

aspecto demonstrado a seguir: 

 

Escondi a cara nas mãos, mas mesmo assim podia vê-lo na minha frente, 

com seu jeans puído e blusão com reforços de couro nos cotovelos [...] Ardia 

o carvão dos seus olhos mas tinha o mesmo doce sorriso de antes. [...]-Eu te 

neguei, Rodrigo. Te neguei e te traí e traí Eduarda. Mas queria que você 

soubesse o quanto amei vocês dois [...]. 

_ se a gente não trair os mais próximos, quem então vai trair? (Ficou sério) – 

Éramos tão jovens. Éramos? Levantei a cabeça. Já não me importava que me 

visse de frente, queria mesmo me expor assim, devastada [...]” (TELLES, 

1977, p. 172, grifo nosso).  

 

Portanto, o fogo, elemento que simboliza a luz que aquece e regenera, acompanha as 

situações vividas pelas personagens. Assim, as alterações do fogo da lareira oscilam entre 

intensidade e moderação do mesmo modo que as ações, comportamentos e pensamentos 

daqueles seres. Da forma como está expresso no trecho supracitado, percebe-se o encontro 

entre o passado e o presente, e parece sugerir que ambos os tempos estão configurados lado a 

lado de modo que não há como categorizar o que faz parte de um tempo ou de outro. A 

imprecisão temporal se apresenta, igualmente, nas estruturas verbais, como por exemplo, 

“éramos”, tempo expresso no passado, mas que não garante a vivência das personagens nesse 

tempo. A representação de um tempo distante está inscrita, do mesmo modo, na 

caracterização do marcador temporal dito “antes”, mas antes de que? De que espaço-temporal 

Laura está retomando através de tais marcadores? 

De um plano para o outro, a protagonista vive e relembra de vários momentos de sua 

vida, fato que a propicia uma transformação muito mais interior, advinda do âmbito do 

inconsciente, ou talvez dos sonhos e da imaginação, que possibilita, instigado pelo difuso 

espaço, o (re)surgimento de um outro/novo eu. Do mesmo modo que a personagem adentra 

em outra dimensão, ela retorna para o mundo do qual saiu, sem maiores esclarecimentos. A 

ausência de explicação do fenômeno insólito é mais um ponto peculiar às novas formas de 

conceber a literatura fantástica, conforme adverte Rodrigues (1988) para quem nas narrativas 

fantásticas do século XX, nenhuma explicação é dada ao acontecimento estranho. 

O desfecho dessa intrigante história apresenta o ambiente de forma muito detalhada: 

os espaços, os móveis, os objetos, as pessoas. Ei-la então:  
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Tudo aconteceu muito rápido. Ou foi lento? Vi o Avô dirigir-se para a porta 

que ficava no fundo da sala, pegar a chave que estava no chão, abrir a porta, 

deixar a chave no mesmo lugar e sair fechando a porta. Foi a vez da Avó, 

que passou por mim com sua bengala e seu lorgnon, me fez um aceno e 

deixando a chave no mesmo lugar, seguiu o Avô [...]. Estavam rindo quando 

foram se aproximando da porta, enlaçados. [...] Saí pela porta da frente e 

antes mesmo de dar a volta já tinha adivinhado que atrás da porta por onde 

todos tinham saído não havia nada, apenas o campo (TELLES, 1977, p. 172-

173). 

 

Da mesma forma, Eduarda, a prima, Ducha, a irmã e Ifigênia desaparecem e a sala fica 

completamente vazia. A recorrência dos termos “chave” e “porta” são símbolos que 

representam a passagem desses seres que se despedem de um mundo onde parece reinar a paz 

e a serenidade, características ressaltadas pelas ações das personagens que, apesar dos 

ressentimentos, permanecem felizes, inclusive, quando se aproximam da partida, pois estão 

“rindo” e “enlaçados”, o que denota um clima de união dos laços familiares. Atenta-se, ainda, 

que os familiares de Laura saem pela porta dos fundos, enquanto ela sai pela porta da frente, 

marcando a diferença da forma de organização espacial desses mundos. É como se esse 

reencontro fosse o último e com o propósito de restabelecer os laços fraternos destruídos pela 

mágoa e pela dor.  

Relacionado a esses sentimentos está a nostalgia, possivelmente relacionada à 

despedida de um momento ímpar na vida dessas personagens. Talvez por isso, algumas ações 

são interrompidas, como a música iniciada pela avó – “Noturno Amarelo” – assim como o 

jogo de xadrez e a xícara de chá que também ficam pela metade. Nesse momento, deriva uma 

atmosfera de tristeza que vem dos sentimentos de Laura. Vejamos, então, como esses 

elementos são organizados: 

 

Quando achei que já podia olhar, a sala estava vazia. Vi o jogo de xadrez 

interrompido ao meio. O piano aberto (ela terminou o Noturno?) e o livro em 

cima da lareira. A xícara pela metade. A fivela de Ducha esquecida no 

almofadão. A pirâmide. Por que os objetos (os projetos) me comoviam agora 

mais do que as pessoas? Olhei o lustre: ele parecia tão apagado quanto a 

lareira (TELLES, 1977, p. 173). 

 

Na cena citada, a incerteza se instaura através de frases em forma interrogativa direta: 

na primeira, pelo questionamento “se tudo aconteceu de forma rápida ou lenta”, e a segunda, 

“se a canção teria sido terminada”. E, precisamente quanto à segunda citação do texto, o lustre 

e a lareira, elementos que engendram o cenário, pareciam “apagados”, o que se relaciona com 

a iminência do fim da passagem da protagonista por esse mundo sobrenatural, acrescido, 
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ainda, da expressão “parecia”, que contribui para relativizar o período. Recursos peculiares à 

ficção lygiana e recorrentes em toda a narrativa. 

O espaço, na narrativa, é inseparável do tempo, tal qual a noção bakhtiniana de 

cronotopo. A relação espaço-tempo é representada no texto quando o tempo é interrompido 

na mesma proporção em que o espaço é desmembrado. A desordem do tempo é, portanto, 

refletida na desordem do espaço a qual retorna para o tempo, em um movimento espiral 

refletido reciprocamente.     

De volta, Laura atravessa o jardim que antes a transportava para o alhures. O jardim 

estava todo modificado: sem o portão, sem o atrativo perfume da dama-da noite, “a vereda 

(mais fechada ou era impressão?)” (TELLES, 1977, p. 173). Ao chegar no “outro lado”, o 

carro, o namorado, sua maquiagem, as horas – nove em ponto, a mesma do momento da 

misteriosa travessia – tudo estava intacto: “– Demorei muito? Ele vestiu o casaco. Acendeu 

um cigarro, se demorei? Mas como? Eu tinha saído? [...] – Você está linda amor, mas tão 

distante, tão fria [...]” (TELLES, 1977, p. 173). A ambiguidade permanece na narrativa 

possibilitando mais de uma interpretação: será tudo um sonho ou realidade? O que viveu foi 

real, ou apenas fruto de sua imaginação? Laurinha retorna para a mesma realidade de onde 

saiu e o namorado atual à sua espera. Tudo parecia, aparentemente, organizado dentro do 

esquema da normalidade. Porém, “Fiquei olhando a Via-Láctea através do vidro. Fechei os 

olhos. Fechei com força a pulseira que ainda trazia na mão” (TELLES, 1977, p. 173). A 

constatação feita através da voz da própria personagem é repleta de signos com uma rica 

conotação que manifesta o sentido da travessia por qual passou.  A Via-Láctea, conforme 

assevera Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 953-954), representa, 

 
 [...] um local de passagem, de origem divina, unindo os mundos divino e 

terrestre. [...] Simboliza o caminho dos peregrinos, dos exploradores, dos 

místicos, de um local a outro da terra, de um plano a outro do cosmo, de um 

nível a outro da psique (2012, p. 953-954).  

 

Para aumentar a incerteza dos fatos, Laura traz consigo, da outra dimensão, uma 

pulseira entregue pela prima, objeto que traduz uma nova aliança para as duas, simbolizando 

o recomeço da amizade outrora destruída pela traição: “Sua pulseira, uma argola de ouro, 

ficou enganchada no meu vestido [...] Laura, nossa nova aliança, você gosta desses símbolos” 

(TELLES, 1977, p. 168). A pulseira significa, pois, o que Ceserani (2006) denomina, dentro 

dos procedimentos narrativos e retóricos utilizados pelo modo fantástico, de objeto mediador,  
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um objeto que, com sua concreta inserção no texto, se torna o testemunho 

inequívoco do fato de que o personagem-protagonista efetivamente realizou 

uma viagem, entrou em outra dimensão de realidade e daquele mundo, 

trouxe o objeto consigo (CESERANI, 2006, p. 74).  

 

É possível encontrar esse fenômeno em outros contos lygianos. Um objeto que, trazido 

de planos supra-reais, é um indício da possível veracidade do fenômeno sobrenatural. De tal 

maneira, a dúvida permeia tanto as personagens quantos os leitores que se questionam se os 

eventos anormais realmente aconteceram ou se foi apenas fruto da imaginação, caso dos 

contos “A chave na porta” e “Dança com o anjo”, ambos pertencentes à coletânea Invenção e 

Memória (2000).  

Em “Noturno amarelo”, a pulseira seria a prova material de que a protagonista passou 

por um mundo imaterial. No entanto, as incertezas não cessam de permear a narrativa, cuja 

ambiguidade está presente na extremidade dos dois polos espaciais pelos quais ela peregrinou, 

de modo que nada é concreto e objetivo. Corroborando com tal pensamento, os 

questionamentos de Fernando e de Laura criam uma atmosfera de embaraço diante dos fatos: 

 

_Não é um esquilo? _Perguntou Fernando apontando excitado para a estrada. 

_ Ali, não está vendo? 

_Pode ser uma lebre. 

_ Mas agora não é hora de lebre! 

Nem de esquilo, pensei em dizer ou disse [...] (TELLES, 1977, p. 174).  

 

 

Observa-se nessa passagem que a opacidade do ambiente não permite visualizar 

claramente as coisas: não se sabe ao certo se o motivo das indagações se refere a um esquilo 

ou a uma lebre – animais por natureza ambivalentes, pois dorme durante o dia e reaparecem, 

aos pulos, à noite (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2012). Quanto à Laura, não há certeza se 

ela fala ou pensa em falar, mas ao mesmo tempo, a jovem afirma que seu namorado já “não 

ouviu sua voz”.  Assim, o que de fato é?  As personagens estão diante da realidade ou de uma 

experiência onírica, dimensão onde tudo é possível? Enfim, onde começa e termina o real e o 

seu antônimo, o irreal?  Onde se situa a linha que os separa? 

Ademais, é oportuno destacar as várias estratégias empregadas pela contista na 

construção da atmosfera insólita em seu discurso mimético. Para tanto, é oportuno destacar os 

estudos de Flávio Garcia (2013) o qual entende que a recepção do insólito pode estar 

relacionada à sua construção na narrativa, isto é, depende, a princípio, dos recursos 

linguísticos e discursivos empregados pelo autor(a). O estudioso aponta o emprego das 

locuções modalizantes, as formas interrogativas diretas ou não e as reticências, que deixam as 
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expressões inconclusas. A ambiguidade depende também, segundo Garcia, do emprego de 

algumas dessas estratégias.  

No conto eleito são recorrentes tais estratégias diluídas em todo o encadeamento 

fabular. Entretanto, iremos destacar aqui apenas algumas passagens em que tais recursos 

aparecem, a fim de demonstrá-las, indutivamente, perceber como a escritora arranja esses 

recursos na sua ficção. De tal modo, apontamos aqui, primeiramente, a presença da 

modalização, conforme se verifica nos trechos que seguem:  

 

[...] Agora, eu quase corria pela margem da estrada [...]” (TELLES, 1977, p. 

160)  

 

[...] Quis abraçá-la e ela se esquivou [...] nada de sentimentalismos, eu quero 

é meu espelho – parecia dizer com o labiozinho irônico e meu coração se 

derramou de alegria, dor [...]” (TELLES, 1977, p. 163, grifo nosso).  

 

Nos trechos acima citados, as expressões grifadas denotam, semanticamente, a ideia de 

incerteza, relativizando a sentença e, ao mesmo tempo, mantendo as personagens em dois 

mundos: o do possível e o do impossível.  Além disso, conforme já foi apontado, observamos 

a recorrência de interrogações diretas e indiretas, instaurando, dessa forma, a dúvida sobre os 

fatos, conforme se apresenta no seguinte trecho: - Demorei muito? “Ele vestiu o casaco. 

Acendeu um cigarro, se demorei? Mas como? Eu tinha saído? (TELLES, 1977, p. 173). 

Observa-se nessa citação, no retorno de Laura e seu reencontro com Fernando, a insinuação 

de que ela não sabia ou não se lembrava do seu deslocamento, como tivesse sido acometida 

por uma espécie de amnésia, fato que reforça a incerteza dos eventos tanto para o leitor 

quanto para a própria personagem. 

 

4.2 “LUA CRESCENTE EM AMSTERDÃ”: JARDINS, ALAMEDAS E BOSQUES 

INSÓLITOS 

 

“Lua crescente em Amsterdã” é o oitavo conto da coletânea Seminário dos ratos 

(1977) de Lygia Fagundes Telles, reeditado, posteriormente, em Mistérios (1991). O conto é 

localizado, inicialmente, em um espaço urbano, moderno e aberto, especificamente nas ruas 

de Amsterdã, na Holanda, para em um outro momento desembocar em espaços mais 

fechados, como terrenos baldios e alamedas desertas. A natureza ambígua da trama apresenta-

se através de pares opostos, como amor/ódio, encontro/desencontro, vida/morte, 

imaginação/realidade, real/irreal, natural/sobrenatural, dentre outras polaridades que 
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envolvem as categorias da narrativa, como os seres ficcionais e suas ações, o espaço e o 

tempo. 

O enredo focaliza o drama de um jovem casal de namorados, únicas personagens, que 

decidem viver uma aventura em Amsterdã, na Holanda. Neste espaço, eles passam por 

situações extremas, como a fome, o frio, a falta de abrigo e de dinheiro, adversidades que 

culminam na decadência amorosa, tema central da história narrada.  

Do ponto de vista de um narrador heterodiegético, tem-se acesso aos processos de 

modificação e movimento – externo e interno – porque passam Ana e seu companheiro, 

fatores que ultrapassam a esfera da normalidade. Nesse contexto, as promessas de amor eterno 

se transformam em sentimentos como ódio, dor, revolta, desilusão e arrependimento. O 

conflito, pois, advindo de um espaço exterior influencia decididamente na introspectividade 

dessas criaturas – o espaço psicológico – levando-os a uma transformação de personalidade e 

comportamento, externado através do discurso direto e do uso da primeira pessoa, recursos 

linguísticos que, na narrativa, garantem ao leitor um mergulho na intimidade das personagens.  

A cena a seguir, introdutória do texto, elucida a atmosfera de tristeza, solidão e 

abandono, fatores que serão circundados pela magia que impregna toda a narrativa, 

espraiando-se tanto na espacialidade e cenário, quanto nas ações das personagens. Assim 

acontece com Ana, a jovem faminta que tenta ganhar um pedaço de bolo de uma menininha 

que surge de repente. A fome de Ana e a tentativa de tomar a comida da criança que dela se 

aproxima, são os primeiros atos de desesperos que se apresentam no interior da diegese.  

 

O jovem casal parou diante do jardim e ali ficou sem palavra ou gesto, 

apenas olhando. A noite cálida, sem vento. Uma menina loura surgiu na 

alameda de areia branco-azulada e veio correndo. Ficou a uma certa 

distância dos forasteiros, observando-os com curiosidade enquanto comia a 

fatia de bolo que tirou do bolso do avental. 

-Vai me dar um pedaço desse bolo? – Pediu a jovem estendendo a mão – Me 

dá um pedaço, hem, menininha?  

- Ela não entende _ ele disse. 

A jovem levou a mão até a boca. 

- Comer, comer! Estou com fome – insistiu na mímica que se acelerou, 

exasperada. – Quero comer! [...] (TELLES, 1977, p. 59). 

  

A cena ilustra, através da voz da personagem feminina, seu estado espiritual, 

consequência da condição de extrema miséria em que se encontra a mulher. Nesta, como em 

outras cenas da trama, a retomada de termos como jardins, alamedas, folhagens, bosques, 

florestas, estradas sombrias, e a preferência por elementos como a noite, a escuridão, ou 

ambientes nebulosos passíveis de dúvidas sobre a veracidade dos fatos, funcionam como 
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signos portadores de ambiguidade e contribuem para a arquitetura fantástica da narrativa em 

questão. Além disso, no que se refere àqueles locais, em sua maioria, apresentam-se como 

espaços fechados e estreitos, em oposição a espaços abertos, largos e amplos. Assim é descrita 

como estreita a alameda que “se bifurcava em dois longos braços curvos que deviam se dar as 

mãos lá no fim, abarcando o pequeno jardim redondo” (TELLES, 1977, p. 73). O jardim, de 

forte conotação simbólica, aparece em vários tipos de narrativas, levando consigo uma 

definição ambígua que tanto pode ser relacionado à vida quanto à morte ou a algum prenúncio 

negativo. Na Bíblia, em Gênesis, o Jardim do Éden representa a harmonia, a perfeição, o 

Cosmos. Lugar onde Adão e Eva poderiam viver eternamente em plena integração com a 

natureza. Já no Novo Testamento há vários exemplos de passagens do teor negativo que esta 

imagem possui, mais precisamente relacionada à morte. O jardim do Getsêmani foi o local 

onde Jesus Cristo foi capturado e preso pelos seus inimigos, conforme Mateus (36:47). Do 

mesmo modo, a Bíblia faz menção ao jardim como o local onde sepultaram o corpo de Jesus 

Cristo, segundo João (19:41). 

Na ficção de Telles, o jardim é um espaço recorrente, aparecendo em várias narrativas 

da autora. Em “A mão no ombro” (1977), há um jardim fora do que é estabelecido como 

realidade, tanto no tempo quanto no espaço. Também há um jardim que é pano de fundo para 

o drama amoroso entre Alice e Eduardo em “A ceia” (1958). Em “O muro” (1978), o jardim 

está relacionado com os devaneios do protagonista que, moribundo, relembra a infância, um 

período de graça e de inocência. Também aparece em contos em que o próprio título ressalta o 

símbolo dessa imagem. Assim, em “O jardim selvagem” (1965), o título faz alusão à história 

da esposa suspeita do assassinato do próprio marido. Uma mulher, portanto, que é um misto 

de ternura e maldade. Já em “Natal na barca”, é no jardim que a mulher sonha, pela última 

vez, com seu filho morto. São apenas alguns exemplos da farta obra de quem ocupa a 16ª 

cadeira da Academia Brasileira de Letras – ABL, em que se observa a recorrência do referido 

espaço compõe os relatos. Nos contos citados, semanticamente, o jardim se relaciona ao bem 

ou ao mal, mas, comumente significa uma espécie de revelação, conforme afirma Silva (2001, 

p. 46), ao discorrer sobre a recorrência de alguns elementos na prosa da contista: “Nos contos 

de Lygia Fagundes Telles, o jardim é o lugar de regresso: a um tempo passado, a um estado 

de paz, à inocência perdida. É ao mesmo tempo o Éden e o ventre materno, a selva e o 

aprisco, é o lugar da revelação”.  

Em “Lua crescente em Amsterdã” o desenho do jardim, arredondado ou circular, 

constitui-se em uma forma sem começo nem fim. Em outras palavras, uma forma – ou um 

espaço – onde o início e o fim se confundem, possibilitando um movimento cíclico, em que 
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há sempre a possibilidade de um recomeço. A forma circular de que fala o texto, sugere a 

ideia “de movimento, de mudança de ordem ou de nível”, conforme assevera Chevalier e 

Gheerbrant (2012, p. 251). Além disso, “o jardim do amor”, assim nomeado pela figura 

masculina, o namorado de Ana serve de metáfora às avessas para traduzir o fracasso amoroso 

do casal, tônica da trama. A cena em que descreve o jardim que se dividia em dois longos 

braços, continuará da seguinte forma: 

 

– Um abraço tão apertado – ele disse. – Acho que este é o jardim do amor. 

Tinha lá em casa uma estatueta com um anjo nu fervendo de desejo apesar 

do mármore, todo inclinado para a amada seminua, chegava a enlaçá-la. Mas 

as bocas estavam a um milímetro do beijo, um pouco mais que ele baixasse... 

A aflição que me dava aquelas bocas entreabertas, sem poder se juntar. Sem 

poder se juntar (TELLES, 1977, p. 59, grifo nosso). 

 

A repetição da expressão destacada – “sem poder se juntar” – metaforicamente, faz 

alusão à relação do casal, que embora próximos (juntos) fisicamente, se distanciam pouco a 

pouco, à medida que o sentimento que no passado os unia (o amor) também desaparece. 

Nesse sentido, a metáfora é, segundo a noção de Ceserani (2006), um dos 

procedimentos narrativos e retóricos comumente utilizados no modo fantástico 

contemporâneo que “utiliza profundamente as potencialidades fantasiosas da linguagem, a sua 

capacidade de carregar de valores plásticos as palavras e formar a partir delas uma realidade” 

(CESERANI, 2006, p. 70). Assim, a partir da metáfora do jardim, a personagem masculina 

cria uma nova realidade – traduzida em desencanto e frieza – para si e sua companheira. Além 

da metáfora, outros temas ou núcleos temáticos recorrentes na literatura fantástica estão 

presentes no conto em questão e contribuem para a edificação do ambiente insólito. Alguns 

deles são a noite, a escuridão e o mundo obscuro, ambientação preferida pelo fantástico, 

segundo Ceserani (2006). Tais temas estão presentes em “Lua crescente em Amsterdã”, uma 

vez que o conto é todo narrado no período noturno, em uma paisagem iluminada pela lua 

crescente, cuja natureza misteriosa, instiga o fascínio da humanidade desde os primórdios. O 

pesquisador Mircea Eliade, em estudo dedicado sobre a simbologia e o misticismo que 

envolvem a Lua, ressalta a característica fundamental do eterno devir, pois, segundo esse 

autor, 

 

é um astro que cresce, decresce e desaparece, um astro cuja vida está 

submetida à lei universal do devir, do nascimento e da morte. Como o 

homem, a Lua tem uma ‘história’ patética, porque a sua decrepitude, como a 

daquele, termina em morte [...] (ELIADE, 2008, p. 127-130). 
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De tal modo, a morte do astro lunar nunca é definitiva, dada a sua particularidade de 

regeneração, do eterno retorno. Por isso, sua influência alcança todo organismo que for regido 

por periodicidade cíclica, como o homem, as chuvas, as águas, a vegetação e a fertilidade. 

(ELIADE, 2008). Assim, surgindo de forma mais nítida à noite, sua natureza sempre foi 

envolvida pelo mistério: é na Lua cheia, segundo crença popular, que acontece a metamorfose 

do homem em lobisomem, fase lunar também preferida pelos vampiros, seres pertencentes, 

por excelência, ao submundo. Relacionado com o aspecto transitório e instável do satélite está 

a sua passividade, pois a luz que dele emana é uma imagem falsa, uma vez que, na verdade, a 

iluminação percebida a olho nu, advém do reflexo do sol. Diante de tais características, a Lua 

configura-se um componente fundamental para a coerência interna de todo o enredo. 

Primeiramente, em relação à natureza transitória lunar, de atravessar fases e mudar de 

aparência, relaciona-se, analogicamente, ao período por qual passa o jovem casal que se 

depara com sentimentos nobres transformados em tristeza, decepção e medo, ressaltando, 

desse modo, a efemeridade da vida e do próprio homem. Do mesmo modo, é possível 

estabelecer uma relação entre a característica enganadora da lua e o caráter de Ana, pois no 

conto, a mulher parece prometer amor eterno ao namorado em quaisquer circunstâncias, 

conforme elucida o trecho a seguir: “[...] Qual era a Ana verdadeira, esta ou a outra? A que 

jurou amá-lo na terra, no mar, no braseiro, na neve, debaixo da ponte, na cama de ouro. – 

Você mentiu, Ana [..]” (TELLES, 1977, p. 61). A passagem do texto sugere, primeiramente, a 

propriedade ambígua da figura feminina, confirmado pela dúvida posta pela personagem 

masculina sobre a verdadeira Ana, a do presente ou a do passado? Depois, revela a fragilidade 

própria da natureza humana, que não é capaz de resistir a situações extremas. Quanto à 

passividade da lua, representa o comportamento passivo e conformista do rapaz em oposição 

ao da moça, revoltada com a atual realidade. No que tange ao título, “a lua crescente”, 

engenhosamente escolhido pela autora, há uma relação que dialoga perfeitamente com o fato 

de dimensão insólita que ocorrerá no desenrolar do enredamento fabular: a transformação 

física porque passam Ana e o rapaz. Assim a lua “crescente” é símbolo de crescimento, de 

renovação da vida, “símbolo, ao mesmo tempo, da mudança e da restituição das formas” 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 300, grifo dos autores), algo semelhante, portanto, 

ao processo de mutação que perpassará o casal, fenômeno que contraria as expectativas 

daquilo que é concebido, culturalmente, como normal. Entretanto, tal apontamento será 

melhor detalhado mais adiante, em momento oportuno. 
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Sobre a ambientação, envolta e construída sobre a penumbra da noite, iluminada 

apenas pela lua crescente – fase em que, segundo o senso comum ilumina apenas 

parcialmente – ratifica a atmosfera fantástica do enredo. Nesse sentido, o ambiente noturno, 

opaco por excelência, mantém uma relação de contiguidade com a penumbra, com as 

sombras, com mundos “subterrâneos, do além, ‘subnaturais’ mais do que ‘sobrenaturais’ 

(CESERANI, 2006, p. 79). Período favorável às imagens oníricas, à fantasia, à imaginação e 

aos encantamentos, é, igualmente, ligado à parte inconsciente do homem, conforme Freud 

(2014). 

Em relação ao tempo, na narrativa, o passado não se apresenta por aquele estabelecido 

pelo relógio, mas através de tempos verbais inscritos no pretérito é possível observar um 

passado nostálgico que existiu na vida dos dois enamorados, antes da decadência amorosa, 

cheio de bonanças, sem restrições, distante da miséria que os assola no presente: 

 

– Tinha lá em casa uma estatueta como um anjo nu fervendo de desejo 

apesar do mármore [...] (TELLES, 1991, p. 59, grifo nosso) 

 

[...] – Meus cachorros gostavam de coração de boi. Não vai me fazer um 

ensopado com seu coração, não vai? (TELLES, 1991, p. 60, grifo nosso) 

 

[...] – Você sabia contar histórias melhores [...] – Minhas unhas eram 

limpas. E agora esta crosta [...] (TELLES, 1991, p. 61, grifo nosso) 

 

 O trecho acima destaca recursos linguísticos que situam o tempo, o espaço, as 

personagens e suas ações, através de dêiticos, como os advérbios de lugar “lá” que remetem a 

uma espacialidade/temporalidade distinta e distante da atual, e “agora”, que divide e 

distingue, cronologicamente, um tempo bom e um ruim.  Acrescenta o sentido atribuído ao 

campo semântico definido pelo vocábulo “esta”, pronome pessoal que ratifica e localiza a 

decadência do presente, assim como os verbos no pretérito situam um tempo anterior em 

oposição a um posterior. Vê-se, pois, que a construção gramatical é pautada em uma sintaxe 

que estabelece uma ordem espácio-temporal antagônica.   

 Portanto, por meio das categorias da narrativa – personagem, ação, enredo, tempo e 

espaço – é possível perceber características que confirmam a natureza fantástica no texto de 

Telles, como ambiguidade, a simultaneidade de ordens diversas – natural/sobrenatural, da 

irrupção do sobrenatural no cotidiano, de paradoxos irresolúveis e a metamorfose. Sobre este 

último elemento, constitui-se tema recorrente nas mais diversas áreas do saber, desde tempos 

remotos. Aparece, por exemplo, na mitologia, cujos deuses e deusas se transformam e 

transformam outros seres em animais, estátuas, montanhas e rios. Assim, Júpiter transforma 
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sua amante, Io, em ovelha para fugir do ciúme de sua esposa, Juno. De igual modo ocorre 

com a ninfa Dafne, primeiro amor de Apolo. A bela e virgem jovem repelia o deus da canção 

e da lira e, para fugir dos seus apelos, suplica ao pai que a transforme em loureiro. 

(BULFINCH, 2015).  

Na literatura clássica, destaca-se a célebre obra As metamorfoses de Ovídio, um poema 

de grandioso valor literário que narra histórias de personagens divinas dotadas de 

características humanas. Na literatura contemporânea, a figura de Franz Kafka, com A 

Metamorfose (1915) aparece como um dos exemplos mais citados pela crítica especializada. 

A narrativa conta o drama de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que acorda transformado 

em um inseto assombroso.  

Nos relatos bíblicos, Ló, ao fugir com sua família da ira divina que assola a cidade de 

Sodoma, recebe a orientação dos anjos de sair e não olhar para trás. Sua mulher, curiosa, 

desobedece à ordem e se transforma em uma coluna de sal (GÊNESIS, 19: 17,26). Outro 

exemplo de narrativa bíblica é a transformação de Saulo em Paulo. No entanto, essa mutação 

não é física, mas psicológica, pois através do chamado de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, 

Saulo se transforma em Paulo, um dos mais fiéis discípulos de Cristo (ATOS, 9: 1-30). 

Nos contos de fadas o rol é extenso: transformações de ratos em seres humanos – 

“Cinderela” –; de seres humanos em sapos – “O rei sapo” –; de belos príncipes transformados 

em horrendas feras – “A bela e a fera” –, a lenda do lobisomemns, da mula sem cabeça, dentre 

outros exemplos de narrativas que privilegiam a temática da metamorfose. 

Na literatura fantástica, é matéria perene, desde as suas primeiras manifestações. 

Todorov em Introdução à literatura fantástica adverte que “as metamorfoses constituem uma 

transgressão da separação entre matéria e espírito, tal como geralmente é concebida” (1975, p. 

60). A separação entre matéria e espírito, tal qual é concebida pelo senso comum, acontece 

através da morte, em que a matéria é destruída e sobrevive o espírito, em um tempo e espaço 

para além do terreno. Assim, há uma mudança de estado e separação brusca que se dá através 

da passagem da vida à morte.  

Na prosa lygiana, esse fenômeno ressurge com transformações de ordens diversas, 

geralmente resultado de um mal-estar, de uma inquietação ou também de um desajuste de 

personagens que não conseguem acomodar-se ao mundo real. Segundo Silva (2001, p. 55), os 

processos metamórficos,  

 

De um modo geral, nos contos de Lygia Fagundes Telles, a efetiva 

transformação física dos personagens ocorre devido a causas naturais ou a 
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causas desconhecidas. [...] No segundo caso [...] a transformação faz-se 

subitamente, colhendo leitor e personagens de surpresa, deixando a ambos 

perplexos, incapazes de se decidirem quer por uma interpretação racional 

quer por uma interpretação sobrenatural dos eventos. 

 

O conto em questão se enquadra perfeitamente nessa perspectiva, pois a transformação 

física por qual as personagens passam é de causa desconhecida, sendo o único agente 

metamórfico o desejo das duas personagens em “virar outra coisa” e sair, portanto, da 

condição humana. A metamorfose que sofre o casal põe em destaque duas questões: a 

primeira, é que em relação ao comportamento, é possível perceber sutilmente uma mudança 

através do ato do rapaz de bicar a borboleta, pois em suas formas humanas de outrora, 

observa-se uma Ana rude, severa, materialista, cuja única preocupação é saciar sua fome. 

Enquanto que seu namorado demonstrava ser mais atento às questões amorosas, ressaltando, 

pois, seu lado romântico quando queria protegê-la da miséria. Desse modo, os papéis são 

invertidos, e agora, Ana, que se transformara em borboleta, torna-se frágil, ao passo que 

aquela figura masculina, transmutada em pássaro, torna-se voraz.  

A segunda questão diz respeito à Ana e ao seu companheiro que não aparentam sentir 

nenhuma perturbação, incômodo, estranhamento ou inquietação diante de suas respectivas 

metamorfoses, mas ao contrário, demonstram desejar essa realidade, cujo fim é libertá-las do 

fardo de uma vida fadada à solidão – apesar de estarem juntos – do medo, da violência e dos 

desamores. É dentro desse espaço urbano, moderno e, ao mesmo tempo, angustiante que 

germina o fantástico. Desse modo, no terreno do ilógico e no avesso da realidade e através de 

um fenômeno sobrenatural, aquelas criaturas veem a possibilidade de adequar-se a um mundo 

moldado e governado pela racionalidade, mas que parece ser mais caótico, desordenado e 

perturbador do que seu oposto, o irracional, o misterioso, e o desconhecido: 

 

– E agora, o que acontece quando não se tem mais nada com o amor? 

Quase ele levou de novo a mão no bolso para pegar o cigarro, onde fumara o 

último?  

– Sopra o vento e a gente vira outra coisa.  

– Que coisa? 

– Sei lá. Não quero é voltar a ser gente, eu teria que conviver com as pessoas 

e as pessoas – ele murmurou.  

– Queria ser um passarinho, vi um dia um passarinho bem de perto e achei 

que devia ser simples a vida de um passarinho de penas azuis, os olhinhos 

lustrosos. Acho que queria ser aquele passarinho. 

– Nunca me teria como companheira, nunca. Gosto de mel, acho que quero 

ser borboleta. É fácil a vida de borboleta? 

–  É curta (TELLES, 1977, p. 76-77). 
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A frase que responde à interpelação feita por Ana “o que acontece quando não se tem 

mais nada com o amor?”, primeira linha do fragmento citado acima, desencadeia a 

metamorfose nas personagens que não aparentam sentir nenhum estranhamento em relação à 

sua nova condição, o que sugere uma naturalização/banalização do insólito no interior da 

narrativa e, ao mesmo tempo, convida à reflexão e questionamento sobre a imutabilidade da 

realidade sensível, perspectiva privilegiada no conto fantástico moderno, segundo a noção de 

Roas (2014). 

Sobre as novas formas físicas adotadas pelas personagens, ele, o pássaro, ela, a 

borboleta, ambos possuem características conexas que singularizam a natureza de cada um: 

assim, são seres alados, que os conduz “geralmente [a] uma elevação ao sublime, um impulso 

para transcender a condição humana” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 91). A 

diferença que os distancia é o fato de que biologicamente o pássaro não passa por nenhuma 

espécie de metamorfose, conforme acontece com a borboleta. Esta, para nascer se 

metamorfoseia, simbolizando, assim, o renascimento, a possibilidade sempre de um 

recomeço, de uma nova vida. A mutação porque passa este inseto chama a atenção pelo 

mistério que o envolve. O longo e doloroso processo se inicia através de um ovo de onde 

nasce uma lagarta para depois se transformar em borboleta, forma que permanecerá até a fase 

adulta. A mudança de um ser que rasteja para outro que ganha asas e, finalmente, consegue 

voar, pode ser compreendido como uma libertação de uma condição de aprisionamento. 

Ainda lembram Chevalier e Cheerbrant (2012), que essas transformações podem ter valor 

negativo ou não, a depender do que representam, se uma recompensa ou punição. No caso do 

conto, esse fenômeno ocorre por uma recompensa, haja vista o desejo expresso pelos 

protagonistas de ultrapassar as barreiras da lógica e da razão.  

Portanto, no conto, o que parece motivar o processo de mudança nos protagonistas é a 

necessidade de fugir não apenas dos outros, mas de si mesmos, uma forma de escapar da sua 

própria realidade, em busca de uma adequação ou acomodação do espaço em que vivem, 

conforme mostra a seguir:  

 

O vento soprou tão forte que a menina loura teve que parar porque o avental 

lhe tapou a cara. Segurou o avental, arrumou a fatia de bolo dentro do 

guardanapo e olhou em redor. Aproximou-se do banco vazio. Procurou por 

entre as árvores, voltou até o banco e alongou o olhar meio desapontado pela 

alameda também deserta. Ficou esfregando as solas dos sapatos na areia fina. 

Guardou o bolo no bolso e agachou-se para ver o passarinho de penas azuis 

bicando com disciplinada voracidade a borboleta que procurava se esconder 

debaixo do banco de pedra (TELLES, 1977, p. 77). 
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O vento, fenômeno da natureza que remete à violência, à força, à destruição e à ruína, 

possui, em outro extremo, o símbolo do renascimento, da renovação. Na tradição bíblica, o 

vento é comparado ao sopro divino criador. Por isso, esse mesmo sopro animou o primeiro 

homem e pôs ordem ao caos. No conto, o vento é representativo de um presságio, de uma 

transformação iminente que muda completamente o espaço apresentado logo no início do 

texto, animando, assim, “A noite cálida, sem vento” (TELLES, 1977, p. 73), uma 

característica da prosa de Telles que aparece em outros contos, cuja mudança abrupta no 

ambiente anuncia a proximidade do clímax e também do final da trama. A manifestação dessa 

particularidade pode ser observada, por exemplo, em “O encontro” (1958): um vento forte, 

tumultuado, gelado, atinge as personagens, funcionando como um prenúncio da irrupção do 

sobrenatural. Em “Noturno amarelo” (1977), é também o vento responsável por trazer o 

perfume da dama-da-noite, cheiro que inebria a personagem e a transporta para um mundo 

paralelo. No conto “Um chá bem forte e três xícaras” (1923), a protagonista espera, em sua 

casa, a possível amante do marido. A tensão da esposa se estende à paisagem, onde a 

borboleta que rondava o jardim se recolhe e foge em um voo desordenado. Já em “Antes do 

baile verde” (1978), na iminência da morte do pai, a filha se prepara para ir a um baile. O 

cenário sofre, pois, uma alteração: nas ruas, os carros buzinam desvairadamente, crianças 

cantam em gritos, ao passo que a temperatura local aumenta.  

Em síntese, é possível afirmar que a alteração física que ocorre em “Lua crescente em 

Amsterdã”, ou seja, o ser humano transformado em animal, converge tanto para a polaridade 

humano/inumano, caracterizando a desumanização do homem, quanto reforça a ambiguidade 

que permeia toda a estrutura narrativa. A respeito de tal transformação, é oportuno apontar 

que constitui temática perene nos contos fantásticos contemporâneos, o ressaltando, pois, a 

natureza ambígua desses relatos e, no conto em questão, a metamorfose é aceita com 

naturalidade pelas personagens masculina e feminina, conforme observa Silva (2017, p. 17): 

 

Na literatura contemporânea, a animalização do ser humano (zoomorfização) 

ou humanização do animal (antropomorfização) constitui linha de força na 

composição de relatos fantásticos. Com um caráter de fábula, ao animal são 

atribuídas características humanas e também sentimentos e sensações que 

enaltecem o estranho e o incomum como atributos da dualidade, aceita 

naturalmente pelos seres de papel [...].  
   

Além disso, sugere uma reflexão sobre a dualidade do próprio ser humano, que apesar 

de possuir aspectos condizentes com a sua espécie – inteligência, racionalidade, sentimentos – 

também há, em algum lugar de sua natureza, resquícios de sua condição animal. 
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Outro exemplo da ficção lygiana em que ocorre o processo da metamorfose é o conto 

“Emanuel”, de Mistérios (1991). Nesta narrativa a transformação ocorre pela via da 

imprecisão, pois não se sabe ao certo se “Emanoel” era mesmo um gato que se transforma em 

homem – no caso, o namorado imaginário da protagonista – ou se ele surgiu já em forma 

humana. E a narrativa termina com essa dúvida, não resolvida. Mas o que chama a atenção 

nesse caso, é que o processo de mudança ocorre com seres insatisfeitos e incapazes de 

enfrentar a realidade tangível, optando pelo processo de mutação. 

Por fim, em “Lua crescente em Amsterdã”, atenta-se para alguns dos procedimentos 

narrativos e retóricos utilizados pelo modo fantástico, conforme Ceserani (2006). Um destes, 

refere-se ao “envolvimento do leitor”, pois para o teórico “o conto fantástico envolve 

fortemente o leitor, leva-o para dentro de um mundo a ele familiar, aceitável, pacífico, para 

depois fazer disparar os mecanismos de surpresa, da desorientação, do medo [...]”. 

(CESERANI, 2006, p. 71). O drama do casal, bem como o enfrentamento entre o mundo 

normal e o sobrenatural, são fatores que podem surpreender e desorientar o leitor. Outro 

procedimento assinalado pelo autor refere-se à “passagem de limite e de fronteira”, pois 

comumente, o narrador, as personagens e o leitor se deparam com situações cujas fronteiras 

que separam o real do irreal, são transpostas. Logo, as passagens do cotidiano para o 

perturbador, do explicável para o inexplicável, da realidade para o sonho ou imaginação, da 

lucidez para a loucura, da vida para a morte, são atributos que distinguem, atualmente, um 

texto fantástico. E ainda, “as elipses” que constituem espaços vazios espraiados na tessitura 

textual, pois, “no momento culminante da narração, quando a tensão está alta no leitor, e é 

forte a curiosidade em saber [o desfecho da história], se abre de repente sobre a página um 

buraco branco, a escritura povoada pelo não dito” (CESERANI, 2006, p. 74). O desenrolar de 

“Lua crescente em Amsterdã” é repleta desses “vazios” que possibilitam a incerteza e a 

surpresa no leitor ávido em desvendar os mistérios que compõem o enredamento fabular.  

 

4.2.1 Símbolos e metáforas em “Lua crescente em Amsterdã” 

 

No texto fantástico o espaço aparece como elemento instigador de deflagração de 

sentidos que vão além do que se apresenta na superfície textual. Assim, para interpretar a 

topografia na narrativa fantástica é preciso atentar para os detalhes carregados de simbologia. 

No conto “Lua crescente em Amsterdã”, a referência ao espaço é sugestiva desde o 

seu título, pois a lua, conforme já anunciado, possui uma rica carga simbólica que acresce à 

história, metáforas que se relacionam com as categorias da narrativa, como as personagens, o 



99 
 

espaço e o tempo. Sobre isto, é importante fazer alusão à fase lunar “crescente”, pois é aquela 

que cresce e é o oposto da lua minguante – última fase lunar – a qual representa o fim, o 

declínio. Tais propriedades se aproximam por uma relação analógica com o drama do casal, 

pois se o astro é composto por fases que duram apenas cerca de sete a oito dias, ou seja, seu 

aspecto muda rapidamente, assim ocorre, na trama, a transformação sentimental e física (a 

metamorfose) daqueles jovens.  

A cidade de Amsterdã constitui-se o macro espaço de maior importância na história, e 

acrescido de menções ao museu de Rembrandt situa a trama na mais cotidiana banalidade. 

Nesse ambiente, as personagens vivem experiências como fome, frio, tristeza, raiva, dentre 

outras comuns à maioria dos indivíduos. Por outro lado, esta banalidade surge construindo 

pares opositivos com o estranho, o não costumeiro, o extraordinário, o supra real, culminando 

na instauração de uma topografia insólita em que é impossível fazer definições definitivas 

sobre tal instância. Assim sendo, a irrupção do sobrenatural – representado pela metamorfose 

do casal – em um mundo racional e lógico, põe em xeque duas dimensões incompatíveis, mas 

com a mesma validade.   

No conto fantástico, as personagens saem de uma realidade habitual para adentrar em 

um espaço desconhecido. No entanto, essa transposição do familiar para o desconhecido não 

gera nas personagens nenhum mal-estar ou inquietude, ou na perspectiva todoroviana, 

nenhuma hesitação. O sobrenatural, nesse tipo de relato – de acordo com as tendências 

contemporâneas – simplesmente não é questionado. Também não há por parte do narrador ou 

narrador-personagem nenhuma preocupação em dar uma explicação ao fato insólito. Assim 

ocorre com Ana e seu companheiro quando saem de uma ordem (o real) à extraordem (o 

irreal): a transformação física a que passam – de seres humanos em animais – transcorre com 

muita naturalidade, e esses espaços passam a coexistir, porém, ambos se mostram incapazes 

de explicar o acontecimento estranho. 

O delineamento espacial, no desenrolar da narrativa, segue de maneira que se inicia 

com um espaço aberto – jardins e alamedas – e vai se afunilando para o mais fechado/ restrito 

– folhagens e árvores. No que se refere propriamente ao tempo, Foucault (1984) traz em seus 

estudos a definição de heterocronia, que consiste em um corte, uma ruptura no tempo e no 

espaço que vivemos. Tais rupturas podem ser advindas, por exemplo, de reminiscências de 

outros tempos e espaços distantes do momento atual, acarretando, pois, um diálogo entre 

experiências passadas e o tempo-espaço presente. Assim acontece com as lembranças remotas 

das personagens de um tempo feliz, de bonanças, antes de iniciarem o relacionamento até a 

sequência de mazelas que invadem suas vidas. Por isso, ao relembrar seu passado, Ana revela 
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que, suas “unhas eram limpas. E agora esta crosta [...] Eu era tão perfumada, tão limpa. Me 

sujei com você” (TELLES, 1977, p. 75).  

Outro fator perceptível nesse trecho é a relação dialógica entre o tempo – 

passado/presente – e o espaço, ratificando, pois, a indissociabilidade dessas categorias. Noção 

cara ao pensamento bakhtiniano sobre tal questão, o cronotopo, possibilita compreender como 

o tempo pode ser a dimensão do espaço no texto literário. Significa aferir que, as relações 

daqueles elementos suscitam reflexões sobre os seres ficcionais, como, por exemplo, sua 

transformação temporal – do passado para o presente – e espacial, representado pelos polos 

extremos tranquilidade/harmonia e desequilíbrio/desarmonia. Acrescido a tal fator, os lugares 

onde estão a moça e o rapaz, apesar de antagônicos, também dialogam, de modo que ele se 

encontra em um lugar de comodismo e aceitação da atual condição: “Ele limpou nas calças os 

dedos sujos da poeira de fumo que encontrou nos bolsos. -Vamos dormir aqui. Mas vê se pára 

de chorar, quer que venha o guarda? ” (TELLES, 1977, p. 74). Enquanto ela está no extremo 

oposto, em um lugar de revolta e indignação: “- O banco é frio, quero minha cama, quero 

minha cama [...]” (TELLES, 1977, p. 74). 

Em Poéticas do espaço literário, Borges Filho e Barbosa (2009) definem alguns 

elementos compositivos da construção espacial na narrativa. Por ora, voltaremos à atenção 

apenas para dois deles, de modo a observar como podem ser configurados no plano da 

diegese. O primeiro, por espaço-representado,  

 

Entende-se o caráter que está por trás de sua constituição. Aos espaços 

físicos e geográficos, às paisagens, às distâncias, às direções, aos objetos 

colocados na cena, somam-se um estrato de conotações novas, que podem 

representar, por exemplo, um certo status social da personagem 

(BARBIERI, 2009, p.116). 

 

Na trama, inicialmente, a descrição do cenário passa a ilusão de que as personagens 

fazem parte de um estrato social que beira à miséria, dado ao fato de a moça, Ana, tentar 

ganhar a fatia de bolo da menina, inclusive, se contentando até com as migalhas, tamanha é 

sua fome. Porém, aos poucos, vão se desvelando outras conotações no interior da narrativa, 

dentre as tais refere-se à classe social a qual pertencem que parece ser distinta daquela de 

Amsterdã, condição expressa no seguinte trecho: “– Tinha lá em casa uma estatueta com um 

anjo nu fervendo de desejo apesar do mármore, todo inclinado para a amada seminua, 

chegava a enlaçá-la” (TELLES,1977, p. 73). A estatueta de mármore – no caso duas – 

constitui-se uma matéria prima de alto custo e revela um certo requinte e elegância da 

ornamentação, denotando, pois, a condição de pertencimento desse jovem a uma classe social 
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abonada. Já o espaço-cena é “constituído pelos elementos cênicos do espaço-representado 

(objetos, luz, sons, texturas, cheiros), responsáveis pela composição dos ambientes e que 

contribuem na criação da atmosfera do texto” (BARBIERI, 2009, p. 117, grifo dos autores). 

Na tessitura textual, os sentidos – o olfato, o paladar, o tato, a audição – são relacionados 

intimamente com as emoções das personagens. A seguir, trechos que corroboram com tal 

pensamento:  

 

– Queria tanto aquele bolo, não sente o cheiro? Queria aquele bolo, uma 

migalha que fosse e ficaria mastigando, mastigando e o bolo ia se espalhar 

em mim, na mão, no cabelo, não sente o cheiro? [...] Eu era tão perfumada, 

tão limpa. Me sujei com você. Nos sujamos quando o amor acabou. 

(TELLES,1977, p. 73 – 75, grifo nosso) 

 

Como se percebe, os elementos sensoriais destacados – o cheiro, o mastigar, o 

espalhar do bolo pelo corpo, conectam-se, respectivamente, ao olfato, ao paladar e ao tato. 

Além disso, o perfume e a sujeira, termos antagônicos, relacionam-se, metaforicamente, ao 

tema da decadência amorosa. Já o sentido da audição aparece, semanticamente, representado 

pelo silêncio:  

 

O silêncio foi se fazendo de pequenos ruídos de bichos e plantas até formar 

um tênue tecido que perpassava pela folhagem, enganchava-se imponderável 

numa folha e prosseguia em ondas até se romper no bico de um pássaro 

(TELLES, 1977, p. 76). 

 

O referido trecho funciona, também, como um anúncio da iminente mutação pela qual 

o rapaz e a moça irão passar, transformando-se em pássaro e borboleta, respectivamente. 

Portanto, o modo como é ordenada e exposta a espacialidade, é possível perceber ou até 

mesmo antever a configuração dos seres fictícios, estreitando a relação espaço-personagem-

ação. 

Segundo a concepção de Brandão (2013), há quatro modos de abordagem do espaço na 

literatura. O primeiro é o que se destina à representação do espaço no texto literário. Dentro 

dessa perspectiva, há o denominado espaço social “tomado como sinônimo de conjuntura 

histórica, econômica, cultural e ideológica” (BRANDÃO, 2013, p. 59). Em “Lua crescente 

em Amsterdã”, esse tipo de espaço demonstra, através de alguns signos, a classe econômica a 

qual pertenciam, o nível cultural, revelado por menções ao Museu Rembrandt e pelo hábito de 

leitura, confirmado pela referência a alguns livros: “- Mas você também - ela soqueou-lhe 

fracamente o peito.  – Nega que você também... s– Sim, nós dois. A queda dos anjos, não tem 
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um livro? ”, o que remete a um trecho do livro “A queda dos anjos” da autora americana 

Susan Ee.  

São dados espaciais, de objetos, de cenários que enquadram a natureza ideológica de 

cada uma das personagens. Depois, há o espaço psicológico, que “abarca as ‘atmosferas’, isto 

é, projeções, sobre o entorno, de sensações, expectativas, vontades, afetos de personagens e 

narradores” (BRANDÃO, 2013, p. 59). É possível conceber como exemplo daquela 

particularidade na narrativa o diálogo do casal, permeado, do início ao fim, pela desilusão, 

ruína e desencanto pelo amor. Quanto à voz do narrador, isto é, sobre a sua posição espacial, 

pode-se concluir que caminha para o “modo dramático”, segundo perspectiva de Leite (2007), 

recurso que, 

 

Limita-se a informação ao que as personagens falam ou fazem, como no 

teatro, com breves notações de cena amarrando os diálogos. Ao leitor cabe 

deduzir as significações a partir dos movimentos e palavras das personagens 

[...]” e a distância entre a história e o leitor é pequena, já que o texto se faz 

por uma sucessão de cenas (LEITE, 2007, p. 59). 

 

 De tal maneira, a relação entre o narrador e as personagens se estreitam, como se o 

narrador compartilhasse das ações, eventos e fenômenos daqueles seres fictícios, mas de uma 

forma muito sutil, sem se envolver diretamente. Tais atributos aproximam-se do que Osman 

Lins (1976, p.84) categoriza como “ambientação dissimulada” na qual “os [...] atos da 

personagem [...] vão fazendo surgir o que a cerca, como se o espaço nascesse dos seus 

próprios gestos”. Esse tipo de ambientação exige, portanto, a personagem ativa, cujos atos se 

relacionam reciprocamente com a espacialidade construída na teia ficcional. No texto em 

questão, tal definição se apresenta através das ações das personagens que influencia e 

interfere na configuração do espaço, culminando, assim, em uma harmonização “entre o 

espaço e a ação” (LINS, 1976, p.83). Por isso, já no início da trama quando “O jovem casal 

parou diante do jardim e ali ficou sem palavra ou gesto, apenas olhando. A noite cálida, sem 

vento” (TELLES, 1977, p. 73), demonstra a imobilidade e inexpressividade do casal, 

representada pela ausência de palavras e gestos, traduzindo, pois, o estado apático em que se 

encontram, e se equipara à estaticidade da paisagem, “cálida e sem vento”. Mais adiante, a 

personagem masculina, ao contemplar o lugar de onde a menina do pedaço de bolo havia 

saído, o denomina de “jardim do amor” (TELLES, 1977, p. 73). O jardim, nesse caso, 

subsidiado por uma locução adjetiva, transforma-se na personificação do amor, mas constitui-

se o avesso da relação dos jovens namorados. Assim delineado, o espaço funciona como um 

antagonismo ao estado espiritual da personagem, isto é, ao seu espaço psicológico, 
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constituinte de suas “recordações e até as visões de um futuro feliz, a vitória, a fortuna [...]” 

(LINS, 1976, p. 69). 

 A imprecisão do ambiente no enredo se expressa, também, pela relação entre a menina 

loura – holandesa – e os “forasteiros”, assim nomeados pelo narrador: “Uma menina loura 

surgiu na alameda de areia branco-azulada e veio correndo. Ficou a uma certa distância dos 

forasteiros, observando-os com curiosidade enquanto comia a fatia de bolo que tirou do bolso 

do avental” (TELLES, 1977, p. 73, grifo nosso). Isto posto, analisando de forma atenta a 

condição dessas personagens e os seus respectivos lugares de origem, pode-se fazer o seguinte 

questionamento: se a menina, ao que tudo indica, é uma holandesa, que fala outra língua, 

então ela pode ser considerada uma estrangeira para o casal, este visto, da mesma forma, pela 

ótica da garota, que inclusive foge assustada ao vê-los. Assim sendo, ser ou não estrangeiro 

depende do ponto de vista de cada um, tendo como resultado um espaço ou uma origem 

indefinidos. Peixoto (1987) faz uma definição bastante significativa sobre a condição do 

estrangeiro. Para ele, 

 

O extremo deslocamento deles, a falta de uma linguagem nativa para 

expressar sua perdição, o sentimento de não pertencer àquele mundo, de não 

ter passado nem lugar, os levam a tomar para eles um imaginário pertencente 

a outro na origem, a se inspirarem em objetos e fantasias de outro lugar 

(PEIXOTO, 1987, p. 151).  

 

 Situação similar à dos jovens que se aventuram a peregrinarem sem destino, de país a 

país, sem nenhuma menção, no texto, de suas respectivas origens. Não há, neles, uma 

caracterização que possa situá-los em um “lugar”, segundo definição criada por Augé (2009) 

para remeter à identidade individual ou, mais especificamente, “ao espaço antropológico”, 

criador de identidade e de relações interpessoais.  Mas ao contrário, tais personagens estão 

representados por um “não-lugar”, destituído, assim, de traços identitários, “um espaço que 

não pode definir como nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, [...] 

espaços que não são eles próprios lugares antropológicos” (AUGÉ, 2009, p. 67). Do mesmo 

modo, pode-se afirmar que Ana e seu namorado, estão em uma “terceira margem” ou em um 

“entre-lugar”, “esse espaço intermediário e paradoxal, [...] um caminho do meio, [que] 

consiste nesses procedimentos de deslocamento, de nomadismo [...]” (HANCIAU, 2012, p. 

125-129). Ainda segundo o estudioso, o “entre-lugar” pode ocorrer com personagens que 

reúnem forças antagônicas, criando, assim, situações novas. No que tange ao conto lygiano 

em questão, o antagonismo entre Ana e seu companheiro é revelado pela passividade dele 

versus a rebeldia dela, e, contornando toda a relação, o amor versus o ódio. Além disso, para 
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imprimir a natureza antagônica que perpassa toda a estória, a riqueza simbólica que circunda a 

borboleta e o pássaro – a nova forma física dos namorados – serve como metáfora para 

demonstrar a configuração fronteiriça que permeia as categorias da narrativa. Posto isso, a 

borboleta, símbolo de ligeireza e inconstância, se fundamenta “nas suas metamorfoses: a 

crisálida é o ovo que contém a potencialidade do ser; a borboleta que sai dele é um símbolo de 

ressurreição” (CHEVALIER e CHEERBRANT, 2012, p. 138). Assim, pode-se inferir que os 

estágios – lagarta, a fase do ovo e borboleta, podem ser comparados aos processos pelos quais 

passam os seres humanos: o nascimento, a puberdade e a maturidade. Representam, de igual 

modo, a capacidade que o ser humano possui de renascer, sempre. No caso de Ana, 

especificamente, na sua passagem de humano a inseto. No entanto, apesar de sua nova 

condição – borboleta – Ana não perde a sua propriedade humana, o que a situa em um lugar 

fronteiriço.  

Ainda sobre a borboleta, é interessante destacar sua analogia com o mito. Na 

Mitologia Grega, “Psiquê” é representada por uma jovem alada de beleza inigualável que se 

apaixona por Eros, deus do amor. Para conseguir ficar perto do amado, enfrenta várias 

aprovações, inclusive a fúria de Vênus, sua sogra. Finalmente, depois de muito sofrer, 

consegue juntar-se a seu grande amor. Por isso, “Psiquê” torna-se a representação da “alma 

humana, a qual é purificada pelos sofrimentos e desgraças, preparando-se, dessa forma, para 

desfrutar da pura e verdadeira felicidade” (BULFINCH, 2015, p. 131). Na Psicologia 

moderna, a imagem da borboleta e seu processo de transformação estão ligados, 

simbolicamente, à possibilidade de renascimento do homem. Proposição semelhante ao que 

ocorre com Ana que, metamorfoseando-se, ultrapassa os limites que separam o real e o irreal, 

limiar que permite a experiência de viver uma nova vida. 

 No que se refere ao pássaro, seu voo simboliza “as relações entre o céu e a terra [e 

também] símbolo da alma, tem um papel de intermediário entre a terra e o céu” 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 687-688). Além de um ser intermediário, o 

pássaro é concebido, também, como mensageiro que conecta o céu e a terra, mantendo, pois, 

uma relação simultânea com o terreno e o divino. Por isso, sua natureza se reveste de um 

aspecto ambíguo, já que vive peregrinando entre um plano e outro, situando-se em um espaço 

indefinido. E, para ratificar sua característica celestial, convém atentar que muitas religiões 

acreditam em seres celestiais, possuidores de asas, como os anjos, também considerados 

mensageiros dos céus. Outrossim, segundo o discurso bíblico, no Gênesis, o espírito de Deus, 

como um pássaro, paira sobre as águas. De tal modo, o fato de transformar-se em pássaro, 
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permite que a personagem se aproprie de todos os atributos simbólicos, metafóricos e míticos 

daquele ser. 

 No enredo, entre as personagens masculina e feminina existem pontos em comum, 

cujos esclarecimentos são necessários para uma compreensão mais ampla da trama. Um dos 

primeiros pontos convergentes é representado pelas novas formas físicas que adotam, ambos, 

seres que voam e possuidores de asas. Igualmente, os dois simbolizam a leveza e, no bater de 

asas, a liberdade, e os utilizando como metáfora, representam a alma que se liberta do corpo. 

Simbolizam a inconstância, a essência migratória, e suas idas e voltas, remetem ao 

movimento cíclico da vida e da própria humanidade. Do mesmo modo, originam-se de um 

ovo e passam por um processo sofrido do ato de nascer: a partir do ovo surge a lagarta que se 

transforma em borboleta. Para o pássaro nascer, é preciso romper a espessa casca do ovo. Se 

há similaridades entre eles como animais, há, do mesmo modo, em relação ao sexo da espécie 

humana, elementos que fazem se complementarem, um ao outro. Sendo assim, segundo a 

noção jungiana, a anima “é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na 

psique do homem [e] o animus “é a personificação masculina do inconsciente da mulher 

(JUNG, 2008b, p. 234-251).  No caso de Ana, o animus evidencia-se por seu lado racional, 

objetivo e frio, pois se distancia logo do amor, condição evidenciada pela recusa ao ex-

amado: “[...] vem querida, ali tem um banco.  – Não me chame mais de querida [...] – Não 

somos mais queridos, não somos mais nada” (TELLES, 1977, p. 74). Ao passo que, na 

personagem masculina, a anima mostra-se através de seu comportamento receptivo ao 

“irracional, a capacidade de amar” (JUNG, 2008b, p. 234). O que significa, que apesar de 

diferentes fisiologicamente, há, no sexo feminino e masculino, fatores da psique humana que 

os iguala, demonstrando, pois, a dualidade inerente ao ser, que se constitui de anima e 

animus, ao mesmo tempo.  

Outras dualidades podem ser observadas na caracterização do jovem casal, questão 

ratificada pelo sugestivo processo de zoomorfização no momento em que se transformam em 

animais. Segundo apontamentos de Silva (2017, p. 22), a “[...] a metáfora do animal ocupa 

espaço privilegiado em poéticas modernas, realçando a dualidade humano e inumano num só 

corpo ou a fusão entre homem e animais”. Tal fenômeno revela mais uma faceta da 

complexidade humana, a qual se revela pelas polaridades homem/animal; racional/irracional.  

Diante de tais considerações, é possível fazer algumas inferências a respeito da 

arquitetura espácio-temporal de “Lua crescente em Amsterdã”. Primeiramente, observamos as 

personagens situadas em um espaço comum: as ruas da cidade de Amsterdã, mas que se torna 

palco de fenômenos inacreditáveis aos olhos da razão, fato instigador da dicotomia natural e 
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sobrenatural. Em seguida, subsidiada por recursos linguísticos e procedimentos retóricos e 

temáticos, à luz das teorias de Ceserani (2006) como estruturas verbais, metáforas, temas 

como a noite, a escuridão e as sombras, e a preferência por lugares inóspitos, como alamedas, 

estradas vazias, enaltecem a atmosfera insólita do conto. Depois, a configuração das 

personagens e suas ações interligadas com o espaço que transitam, permite uma relação 

dialógica e íntima entre tais categorias. E, finalmente, o fenômeno sobrenatural que irrompe o 

cotidiano dos seres ficcionais – a metamorfose – ao contrário do que preza as teorias mais 

tradicionais as quais privilegiam a hesitação do leitor ou da própria personagem, não está 

prevista no corpo textual nenhuma atitude de estranhamento ou inquietude por parte de Ana e 

seu namorado, que inclusive deixam claro, através de seu discurso e ações, o desejo de se 

transformarem em borboleta e pássaro. Tal concepção, conforme já elencado em momento 

anterior, enquadra o conto nas perspectivas mais modernas da literatura fantástica, à luz de 

estudiosos como Ceserani (2006), Roas (2014), Calvino (2011) e Bessière (2009) arcabouço 

teórico que consideramos oportuno para a compreensão de fantástico nos dias atuais.  

 

4.3 NATAL NA BARCA: ENTRELAÇAMENTOS ENTRE TEMPO, ESPAÇO E 

PERSONAGEM 

 

“Natal na barca”, publicado pela primeira vez na coletânea Histórias do desencontro 

(1958) da autora Lygia Fagundes Telles, reeditado, posteriormente, em Mistérios (1991), é 

constituída de narrativas que ressaltam a natureza misteriosa, inquietante e inexplicável da 

realidade.  

Em “Natal na barca” o próprio título já sugere prenúncios de uma experiência que não 

se enquadra nos parâmetros da normalidade, já que não é corriqueiro passar uma noite 

celebrativa como o Natal em uma barca, no meio de um rio. O enredo desenrola-se, pois, em 

um único espaço: uma barca. Desconfortável e tosca, então descrita pela narradora, este 

espaço parece ter uma alma corroída pelo silêncio, pelas trevas, pela morte e solidão.  Tal 

condição remete, analogicamente, ao barqueiro de “A terceira margem”, integrante de 

Primeiras estórias (2005), de Guimarães Rosa. A personagem roseana ao tomar a decisão de 

viver em uma canoa, no meio de um rio, em uma “terceira margem” opta pela não 

normalidade, transgredindo, então, as regras que pautam a sociedade. Passa, assim, a viver à 

margem, um espaço povoado pela exclusão. Tal condição – a exceção - implica em coragem, 

contrariando a atitude covarde do filho, que desiste por duas vezes, de seguir os caminhos do 

pai. Atitude singular ao que aconte em “Natal na barca”, pois nela, ocorre um encontro 



107 
 

singular entre duas mulheres envoltas em conflitos como a fé e o ceticismo, vida e morte, real 

e irreal, ordinário e extraordinário, realidade e imaginação, dentre outras polaridades que 

marcam o contexto misterioso em que perpassa toda a trama. No que concerne às figuras 

femininas, a primeira, é, inicialmente, apenas uma passageira que pega uma barca como 

condução, na noite de Natal. A outra, traz um filho muito doente no colo e embarca em busca 

de um médico que a ajude na cura do menino. Essa mãe chama a atenção da narradora-

personagem pela sua aparência enigmática: “Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto 

escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga” (TELLES, 1958, p. 

103). E adiante: “Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas 

roupas (pobres roupas puídas) tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade” 

(TELLES, 1958, p. 104).  Além das mulheres e da criança, há na barca um velho bêbado e 

esfarrapado que insiste em falar com um amigo invisível. O bêbado é a figura que representa a 

tentativa de escapar, de fugir da realidade através do álcool, substância entorpecente que 

impede de ver e compreender os fatos com precisão. Assim, apesar da aparência neutra dessa 

personagem, sugestão dada pela sua inépcia, mobilidade e silêncio, ela contribui para a 

composição do ambiente insólito que emana do espaço. Atentemos, pois, para apresentação 

do ambiente no início da narrativa: 

 

Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só 

sei que em redor tudo era silêncio e treva. E que me sentia bem naquela 

solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passageiros. 

Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho, uma mulher 

com uma criança e eu (TELLES, 1958, p. 103). 

 

Assim, todo o enredo se centra em torno de polaridades que se justapõem em um 

espaço atípico, uma barca, em que sucede um fenômeno da ordem do sobrenatural: o menino 

no colo da mãe, aparentemente morto, acorda, com tamanha naturalidade que assusta a 

narradora. Tudo era somente escuridão, iluminada apenas por uma luz que vacilava, ou seja, 

às vezes iluminava, às vezes não, impossibilitando, assim, perceber a clareza do cenário, este, 

envolvido pelo presságio de morte iminente do menino moribundo.  

Esse apontamento sobre a morte é ressaltado pela narradora quando faz a descrição 

daquele transporte: “Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali 

estávamos os quatro, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos deslizando na 

escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era Natal” (TELLES, 1958, p. 103). Alguns 

vocábulos, aí, merecem atenção. Ao iniciar pelo símbolo do número quatro, figurativizado 

pelas quatro personagens citadas no aludido excerto. Este número é susceptível de diversas 
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conotações. Assim, são quatro as estações do ano: verão, inverno, primavera e outono. Quatro 

são os elementos básicos da natureza: terra, fogo, ar e água. Da mesma forma, são quatro as 

fases porque passam o homem: nascimento, infância, maturidade e morte. No discurso 

bíblico, o número assume singular importância, em várias passagens, pois são quatro os 

evangelistas – Marcos, Mateus, Lucas e João, assim como as vestes de Cristo, morto, foi 

dividido em quatro partes pelos soldados (BÍBLIA, 1995). No trecho inicial da narrativa, a 

inserção do número quatro sugere o sentido de soma, de completude, de integralidade e 

unidade, ingredientes que se desdobram na relação entre aqueles seres integrados uns aos 

outros. Já a palavra “carcomida” significa aquilo que está velho, corroído pelo tempo, 

estragado. A relação da barca com a morte é expressa também por termos correlatos como os 

adjetivos “silenciosos” e “mortos” juntos ao substantivo “escuridão” que remonta ao mundo 

subterrâneo e às sombras, elementos sugestivos da composição de um ambiente fúnebre. Da 

mesma forma, o tempo se revela através da expressão “antigo barco”, situando-o, pois, em um 

tempo remoto. Observa-se, pois, que o engendramento fabular do conto, composto por 

substantivos e adjetivos que forma a descrição espacial, consititui estratégias discursivas que 

contribuem para uma topografia arruinada. É nesse momento, também, que se revela o drama 

daquela mãe pautada pela solidão, sentimento que se espraia em toda a trama, desde a 

composição do espaço, do cenário, até a configuração das personagens. Como consequência, 

a vida desta personagem é permeada pela tristeza, angústia e miséria, fatores que fazem 

aflorar o sentimento de solidariedade na outra mulher, sua interlocutora. Na sequência de 

fatos, primeiramente, a mulher perde o filho mais velho, depois, é abandonada pelo marido e, 

para acrescentar a sucessão de infortúnios, encontra-se em iminência de perder o segundo 

filho, próximo de fazer um ano.  

Mas, apesar de tudo, há um elemento motor que a ajuda na superação da sucessão de 

desgraças: a fé, sentimento que se esquiva totalmente da razão. Significa, pois, confiança e 

crença naquilo que é invisível, indizível e inexplicável, traços definidores do fantástico. É a 

esperança em algo que se situa em outro plano, em um lugar onde tudo é possível. E é através 

desse sentimento que a mãe crê firmemente na cura de seu filho e a faz superar todas as 

adversidades que assolam sua vida. Ao mesmo tempo, funciona como elemento de suma 

importância para a transformação gradativa da outra personagem, a narradora. É também a fé 

que as separa em um primeiro momento, pois ao que tudo indica, as duas têm concepções 

distintas em relação às crenças e fenômenos concebidos como anormais, estranhos e absurdos. 

Eis então um diálogo indicativo das percepções adversas de ambas as personagens: 
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_ A senhora é conformada. 

_Tenho fé Dona. Deus nunca me abandonou. 

_ Deus – repeti vagamente. 

_ A senhora não acredita em Deus? 

_ Acredito – murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem 

saber por quê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela 

segurança, daquela calma. Era a tal fé que removias montanhas... (TELLES, 

1958, p. 106). 

 

Através das vozes das duas mulheres e suas ações é possível observar o conflito crença 

versus incredulidade entre elas, elemento motor de toda a engenharia do enredo, e que 

acompanhará, portanto, as categorias tempo e espaço. Assim, a narradora, uma personagem 

cética e solitária, representa o lado da razão, da lógica. Seu discurso é, então, pautado pela 

descrença. No entanto, veremos que será testemunha de um fenômeno insólito que põe em 

xeque a sua concepção sobre o real, condição privilegiada no fantástico contemporâneo, 

preconizado por Roas (2014). Desse modo, a configuração das personagens influenciará o 

espaço, o ambiente e a atmosfera os quais estão vinculadas. Assim, considera-se espaço, não 

somente as dimensões exteriores “criadas e veiculadas pelo homem [mas também] as 

espacialidades interiores, patrimônio individual de cada ser humano (o passado, o presente, o 

futuro, as rememorações, os sonhos, as fantasias, os desvarios, os desejos, as vontades etc.) ” 

(CARDOSO, 2009, p. 32-33). Assim, as personagens são os responsáveis por transformar este 

espaço “banal” – uma barca – em algo sobrenatural. Em contrapartida, eles são, da mesma 

forma, influenciados pelo mesmo espaço – a barca – dada às suas peculiaridades: sombria, 

escura e mórbida. Desse modo, o engenho com que Lygia Fagundes Telles constrói a 

arquitetura espacial permite a revelação de sentidos camuflados por trás das minúcias – um 

termo, uma cor, um gesto, um objeto – que poderão ser de extrema relevância para o 

enredamento fabular.  

O transcurso da história ocorre todo em uma barca, a qual se transforma em uma 

metáfora imagética rica em significados. Um destes remete ao transporte das almas, um rito 

de passagem dos recém-mortos para o outro mundo. Representa, ainda, um lugar de 

passagem, transitório, e também permeado pela indefinição, que se locomove constantemente. 

Assim, ela se configura um “entre-lugar”, segundo conceito criado por Silviano Santiago 

(1970) para nomear um espaço que não é fixo, mas intermediário, que não está em nenhum 

lugar, mas ao mesmo tempo em dois lugares (HANCIAU, 2012). A barca, portanto, não está 

situado exclusivamente no mar nem na terra, mas ao mesmo tempo em ambos os lugares. É 

também “o símbolo da viagem, de uma travessia realizada seja pelos vivos, seja pelos mortos” 

(CHEVALIER e GHERBRANT, 2012, p. 121). Na Mitologia grega, o barco possui uma 



110 
 

conotação extremamente significativa para as sociedades que acreditavam na travessia das 

almas realizada pelo barqueiro Caronte. Assim sendo, ao eleger um barco como palco dos 

dramas das personagens, e não outro meio de transporte, Fagundes Telles imprime e reforça a 

natureza inquietante e misteriosa da trama. Ainda sobre o barco, Foucault (1984) nos informa 

que esta condução é heterotópica por excelência, pois ele é um espaço flutuante, um lugar que 

não está em nenhum lugar, e sendo ele um lugar fechado e ao mesmo tempo aberto ao 

infinito, ele funciona como uma grande reserva de imaginação. E acrescenta que “nas 

civilizações sem barco os sonhos se esgotam [...]” (FOUCAULT, 1984, p. 421-422).  

Também com grande riqueza simbólica, o rio representa a fluidez das formas, a 

renovação, a mudança e o curso constante da natureza humana. Dessa forma,  

 

O simbolismo do rio e do fluir de suas águas é, ao mesmo tempo, o da 

possibilidade universal e o da fluidez das formas, o da fertilidade, da morte e 

da renovação. O curso das águas é a corrente da vida e da morte [...] o rio 

simboliza sempre a existência humana e o curso da vida, com a sucessão de 

desejos, sentimentos e intenções, e a variedade de seus desvios. 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 780-781, grifos dos autores).  

 

De tal modo, o rio, metaforicamente, no conto representa a possibilidade de renovação 

e transformação – no tempo e no espaço – da narradora-protagonista ao se vê diante de um 

milagre – a ressureição da criança – responsável pela mudança de concepção a respeito da 

realidade. Para ressaltar a natureza ambígua do mesmo rio, segundo a narradora-personagem, 

quando o toca, à noite, a água parece gelada: “–Tão gelada – estranhei, enxugando a mão” 

(TELLES, 1958, p 104), mas, foi advertida pela outra mulher, que durante o dia, ele é quente: 

“– Mas de manhã é quente” (TELLES, 1958, p. 104). 

É durante a travessia que as personagens femininas se conhecem e iniciam um longo 

diálogo até chegar ao final do percurso. Essa travessia é realizada no período noturno, 

propício para as conspirações e instigadora do fantástico, conforme assevera Ceserani (2006, 

p. 78) quando afirma que “A ambientação preferida pelo fantástico é aquela que remete ao 

mundo noturno. Nesta noite singular, celebrava-se o Natal, data reconhecida pelo 

Cristianismo como o dia em que Jesus Cristo nasceu, talvez, por isso, a atmosfera advinda da 

composição desse cenário, seja de irmandade, harmonia e empatia com o sofrimento do 

próximo. É o que acontece em relação àquelas mulheres. Duas criaturas estranhas uma para 

outra, com concepções de vida totalmente distintas, são tomadas, de repente, pelo desejo de 

aproximação que culmina em uma relação de amizade, ternura e compaixão, construída 

naquela intrigante barca: “[...] Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. 
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Mas os laços (os tais laços humanos) já ameaçavam se envolver. Conseguira evitá-los até 

aquele instante. E agora não tinha forças para rompê-los”. (TELLES, 1958, p. 105). De tal 

modo, os laços fraternos formam-se aqui neste estranho cenário. Assim sendo, do estranho, 

representado pelas particularidades da condução, surge uma relação familiar. 

É pela ótica da narradora que é apresentado o perfil da misteriosa mulher. Eis como 

ela a descreve: “A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada 

em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça 

dava-lhe o aspecto de uma figura antiga” (TELLES, 1958, p. 103, grifo nosso). A adjetivação 

utilizada através dos vocábulos “jovem” e “antiga”, ao mesmo tempo, contribui para a 

configuração da ambiguidade, atributo que por si só gera sentimentos como o medo, a 

insegurança e o desconforto por estar diante de uma situação duvidosa, incerta, imprecisa, 

hesitante, que impossibilita perceber a verdadeira natureza dos fatos. Acrescenta-se ao perfil 

da personagem a característica da palidez – ressaltada pela narradora – atributo que sugere o 

mundo dos mortos. Vê-se, portanto, pela descrição, que essa mulher de aspecto estranho e 

misterioso, parece não se enquadrar nos preceitos formados pela lógica e racionalidade: era 

jovem, mas ao mesmo tempo parecia uma figura antiga, feição subsidiada pelo manto escuro 

que lhe cobria a cabeça. À aparência estranha dessa personagem, alia-se o espaço escolhido 

para o desenrolar da trama, conforme já referido, uma barca com caráter peculiar, que parece 

ser instigadora do impossível. 

Assim, dadas as características da barca, “velha”, “despojada”, “sem artifícios”, 

“tosca”, “desconfortável”, de “madeira carcomida”, “de tábuas gastas”, percebe-se um espaço 

propício para a ocorrência de fenômenos insólitos, incitadores do estranhamento e medo por 

parte do leitor. Conforme Roas, esses sentimentos, em especial o medo, é típico do fantástico, 

“que nos apresenta [...] fenômenos, situações, que supõem uma transgressão de nossa 

concepção do real, já que se trata de fenômenos impossíveis, inexplicáveis a partir de tal 

concepção” (ROAS, 2014, p. 131). Para a percepção de tais fenômenos, eles precisam surgir 

em um mundo semelhante ao nosso, possibilitando, então, a transgressão da realidade. Ligado 

a esse contexto, aparece o medo, que circunda os seres ficcionais que ora o sentem, ora são 

instigadores daquele sentimento.  

A barca, em si, é feita de material estragado, corroído. Está, igualmente, com ausência 

de luz, e a “iluminação é um dos modos de estruturação do interior [...] é a luz que organiza o 

espaço (PEIXOTO, 1987, p. 48). Desse modo, a forma como a iluminação é posta – vacilante, 

sombria e melancólica – suscita um espaço mágico. A voz da própria narradora sugere o 

cenário em ruína do mesmo barco – além de antigo, parecia ser um barco de mortos. 
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É importante atentar para a relação de interdependência dos elementos que compõem o 

micro espaço, pois interligados, eles compõem um sistema significativo para a construção de 

sentidos fundamentais para o funcionamento e compreensão do universo ficcional de Lygia 

Fagundes Telles. Nesse sentido, no conto, o rio “estranho” e as nuvens “tumultuadas” se 

juntam para formar uma “espacialização, maneira pela qual o espaço é instalado dentro da 

narrativa [...]. Isso significa que os espaços são percebidos pelas personagens e descritos [...] 

pelo narrador-personagem” (BORGES FILHO e BARBOSA, 2009, p. 154, grifo do autor). 

São assim percebidos, sentidos, pelas personagens e narrador, cuja percepção das nuvens e do 

rio é construída a partir de seu olhar, impressão que pode ser instigada pelo seu estado de 

espírito, naquele momento. O aspecto estranho do rio é também responsável pelo início de um 

diálogo entre as duas mulheres, quebrando o silêncio que imperava até então:  

 

Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. Mas já devíamos quase no fim 

da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. 

Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a 

ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer 

nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia 

fazendo no rio. 

A caixa de fósforo escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. 

Agachei-me para apanhá-la. Sentindo então alguns respingos no rosto, 

inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. 

– Tão gelada – estranhei, enxugando a mão. 

–  Mas de manhã é quente. 

Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um 

meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, 

extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas (pobres roupas 

puídas) tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade.  

–  De manhã esse rio é quente – insistiu ela, me encarando. 

– Quente?  

– Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de 

roupa pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem 

por estas bandas? (TELLES, 1958, p. 104, grifo nosso) 

 

A demonstração do longo trecho é necessária, pois é constituído de várias simbologias. 

Para além da barca, vários outros signos dispostos na tessitura textual, ajudam a compor o 

clima de mistério que envolve toda a arquitetura fabular. Assim, a presença das cores – sulco 

negro e o rio verde, cor recorrente nos contos de Telles – é sugestivo de vários sentidos. 

Conforme Borges Filho e Barbosa (2009, p. 173), “ao adotar qualquer espaço de uma cor, o 

narrador [...] está dotando-o igualmente de vários efeitos de sentido, de várias conotações”. 

Por isso, o negro, cor monocromática, “é o lugar das germinações; é a cor das origens, dos 

começos, das impregnações, das ocultações, na sua fase germinativa, anterior à explosão 
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luminosa do nascimento” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 276). O sulco negro, 

segundo a percepção da narradora, é um indício do início da formação dos laços que se 

desenvolvem naquele contexto. Já o verde, a cor do rio, “é a cor da esperança, da força, da 

longevidade (e, por outro lado, também da acidez). É a cor da imortalidade universalmente 

simbolizada pelos ramos verdes. O desencadear da vida parte do vermelho e desabrocha no 

verde” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 939).  A cor do misterioso rio é, pois, um 

símbolo do renascimento do menino, na iminência da morte, bem como a esperança e a força 

que germina da pobre mulher, cor também privilegiada na ficção de Telles.  

Há, ainda, a expressão “quase no fim da viagem” anunciada pela narradora logo no 

início da narrativa, que sugere uma conotação que vai além de um breve deslocamento, mas 

uma viagem para uma dimensão onde tudo é possível. Da mesma forma, desloca o sentido do 

“fim”, para o começo de uma nova amizade e o recomeço de uma nova vida, relacionada à 

ressureição do menino. Quanto ao fogo, remetendo à caixa de fósforo, objeto pertencente à 

narradora, está lado a lado com seu elemento antagônico, a água gelada, significando a luz, 

em oposição às trevas que cobriam a embarcação.  

Já a utilização do tato, através do mergulho dos dedos para tocar a água, revela uma 

necessidade inerente à espécie humana de sentir, tocar, experienciar o espaço. Através desse 

sentido fundamental para o homem, “experenciamos a resistência, a pressão dos seres e do 

espaço. Tal experiência é fundamental para a percepção de que existe um mundo além de 

nossa imaginação. Ver ainda não nos garante a verdade, é preciso tocar [...]” (BORGES 

FILHO e BARBOSA, 2009, p. 180).  

 

Por fim, todos esses elementos contribuem para compor a característica singular 

daquela estranha figura materna, que parecia ser de origem humilde, informação dada a partir 

das suas roupas, “pobres roupas puídas” e, no entanto, eram revestidas de caráter e dignidade. 

Além disso, a sua personalidade estranha é reforçada pela expressão “extraordinariamente 

brilhante”, sugestiva de uma realidade sublime, imaterial, paralela. 

É oportuno destacar, ainda, a relação de causa e consequência entre o barco e a 

misteriosa mulher, pois o barco representa um “não lugar”, uma vez que aquele transporte 

está sempre à deriva, fronteiriço entre o mar e a terra, um lugar sem identidade. Essa falta de 

identidade do espaço afeta também aos passageiros desse estranho barco, dado ao fato de não 

lhes serem atribuídos nenhum nome, nem ao bêbado, nem às figuras femininas e muito menos 

à criança. Além disso, a ausência de nome, ao mesmo tempo em que é uma forma de esvaziar 
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as personagens de identidade, pode ser também um meio de tornar a ideia generalizada, de 

modo que, anônimos eles podem ser todos ou mesmo nenhum. 

  O caráter não-identitário também pode ganhar força pela condição “flutuante” que 

perpassa as personagens que estão “à deriva”. Quanto à mãe da criança doente, sua 

personalidade ambígua, representada pelos pares opositores frágil/forte, 

ordinária/extraordinária, serena-doce/altiva, reforça a opacidade e a incerteza de sua natureza. 

Essas instâncias permanecem fronteiriças, em que uma se sobrepõe à outra, como a vida e a 

morte, também dimensões aparentemente antagônicas, mas que andam entrelaçadas e 

envolvem todos os seres fictícios, influenciando o modo de ser dessas criaturas e, igualmente, 

contribuindo para o enredamento fabular.  

Ali, flutuando sobre uma embarcação, inicia-se, involuntariamente, em um curto 

espaço de tempo, uma amizade sincera, em que uma se solidariza e se irmana com a história 

da outra: 

 

_Seu filho? 

_ É. Está doente, vou ao especialista, o farmacêutico de Lucena achou que 

eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem mas 

piorou de repente. Uma febre, só febre... Mas Deus não vai me abandonar. 

_É o caçula? 

Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo mas o olhar tinha 

a expressão doce. 

_É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Subiu no muro, estava 

brincando de mágico quando de repente avisou, vou voar! E atirou-se [...] 

Tinha mais de quatro anos [...] (TELLES, 1958, p. 171)..  

 

 A vida de desgraças da pobre mulher, bem como sua força, esperança e fé sensibilizam 

a outra, cuja percepção da vida começa a sofrer uma transformação. De tal modo, os vínculos 

de amizade vão se estreitando entre ambas, culminando em uma experiência ímpar em suas 

vidas. 

 A respeito do tempo, a narrativa o apresenta sob a forma de analepses e prolepses, 

mais especificamente constitui-se de anacronias. Conforme elenca Rosa, no Dicionário de 

Termos Literário de Carlos Ceia, a anacronia são alterações entre a ordem dos 

acontecimentos das narrativas e também a ordem as quais se apresentam no discurso. De 

modo que o narrador tanto pode antecipar fatos – prolepse – quanto voltar no tempo – 

analepse (CEIA, 2010). 

 Corrobora com tal pensamento a noção de Nunes (2013, p. 31), ao afirmar que “as 

narrativas podem desenvolver-se na ordem inversa à cronológica, deixando em aberto 

sequências posteriormente completadas num movimento para trás [...]”. No que se refere à 
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história, o recurso contemplado é o da analepse, pois a narradora traz ao tempo presente as 

reminiscências do passado sobre os acontecimentos vividos na barca.  

 A configuração temporal pode ser observada também através dos dêiticos utilizados 

para situar o lugar (espaço) e o tempo. Assim, já na introdução da trama a narradora aponta 

através do advérbio de lugar “aqui” o lugar em que narra os fatos. Além disso, os advérbios de 

tempo “ontem” e “hoje” marcam o estado físico da criança, funcionando, igualmente, como 

uma fronteira a qual divide o tempo das mulheres em “antes” e “depois” de compartilharem 

da mesma viagem. 

 Em várias passagens do texto, há a descrição física da mulher agregada ao seu “espaço 

psicológico”, de onde nos é apresentado seu aspecto subjetivo, traduzido pela sua serenidade, 

doçura e, sobretudo, a fé em Deus, predicados que colaboram para a instauração de uma 

atmosfera de encanto e magia, este último, ressaltado pela figura mágica do primogênito que 

morrera. Diante de tal assertiva, as próximas considerações serão a respeito da relação entre o 

espaço e o tempo e o modo como as categorias são desenhadas e organizadas no interior da 

diegese.  

 

4.3.1 Lugares e não-lugares de “Natal na barca” 

 

As personagens de “Natal na barca” são seres situados em tempos e espaços destoantes. A 

começar, primeiramente, pela presença de um homem em total embriaguez, alheio ao mundo 

real. No conto, a figura masculina vive em um mundo paralelo, à parte, distante da realidade a 

qual se encontram os outros passageiros. Por isso, sua única interação acontece com um ser 

invisível, locado, também, em outra dimensão. Sobre a embriaguez, Chevalier e Gheerbrant 

(2012, p. 365) afirmam que “o homem recorre à embriaguez física como meio de acesso ao 

[mundo] espiritual, libertando-se do condicionamento do mundo exterior, da vida controlada 

pela consciência”. O álcool é, ainda, um meio de fugir da realidade. No conto, esse estado de 

embriaguez se entrecruza com a da lucidez de outras personagens, por exemplo, da narradora. 

Desse modo, a figura do ébrio é um dos signos sugestivos do antagonismo de tempos e 

espaços. A incompatibilidade de tais instâncias caracteriza, igualmente, a natureza das figuras 

femininas que compõem o barco. Apesar de estarem na mesma embarcação, parecem 

pertencer a mundos contrários, assertiva sugerida pelas características físicas e psicológicas 

que possuem cada uma. A primeira tem uma aparência ambivalente, enigmática, misteriosa: é 

doce e altiva ao mesmo tempo, é jovem, mas com aspecto de uma figura mais velha. Aos 

olhos da narradora, seu aspecto era de uma senhora bem apresentável, pois suas roupas – 
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ainda que pobres e puídas – pareciam ter caráter e dignidade. Junto a estes dados, ainda há a 

informação do caráter singular dos seus “olhos claros e extraordinariamente brilhantes” 

(TELLES, 1958, p. 170) textualmente referidos pela narradora. Os adjetivos “claros” e 

“brilhantes” são termos sugestivos de um mundo supostamente iluminado e, por que não 

dizer, sublime, de um ser que transcende o que é humano. Entretanto, a personagem é uma 

professora, ou seja, com uma profissão localizada em um mundo real. Portanto, pode-se aferir 

que esta personagem se inscreve, simultaneamente, em mundos desenhados e organizados 

antagonicamente, mas ambos devidamente legitimados como normais no discurso romanesco. 

Tal recurso é comum nas narrativas fantásticas contemporâneas, nas quais é possível 

encontrar a personagem protagonista como se estivesse, supostamente, dentro de duas 

dimensões distintas, com códigos diversos à sua disposição para orientar-se, tal como afirma 

Ceserani (2006), para referir-se à passagem de limites e fronteiras. Por fim, a criança, 

personagem que no conto encontra-se à beira da morte, é o símbolo da inocência, “é o estado 

anterior ao pecado e, portanto, o estado edênico (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p. 

302, grifos dos autores). São seres, portanto, que se encontram constantemente em sintonia 

com o espaço e o tempo configurados sob o viés do mito e contribui para a caracterização da 

topografia fantástica que predomina toda a narrativa. Ainda sobre a criança, observa-se que 

não se enquadra em um esquema de normalidade, mas ao contrário, é uma criatura especial, 

com características suprareais. Assim também ocorre com tudo o que está em sua volta, tanto 

no que se refere ao ambiente como ao modo de relacionar-se com outros seres ficcionais: a 

mãe, a barca e, inclusive, a narradora, que se transforma em coparticipante do momento em 

que testemunha um milagre: a ressureição do menino com aparência de morto.  

E um milagre, por definição, é todo fato ou acontecimento que é impossível de explicar 

segundo as leis da física ou os preceitos da lógica (BECHARA, 2001). É algo, então, 

atribuído a uma ordem sobrenatural, divina. Assim, durante todo o desenrolar da trama, a 

sombra da morte paira sobre o menino, isso sob a ótica da narradora, bitolada que é pela razão 

e ceticismo e, presa à racionalidade, esta não concebe a possibilidade de o menino sair ileso 

daquela enfermidade. Estarrecida, então, pela sequência de desgraças que assolam a mãe do 

bebê, decide sair o mais rápido possível daquele contexto:  

 

Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem 

relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se não bastasse a 

pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o 

marido, via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. 

E ali estava sem a menor revolta, confiante. Apatia? Não, não podiam ser de 
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uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. 

Inconsciência? (TELLES, 1958, p. 172-173). 

 

 

 

De tal modo, o menino doente peregrina pelas esferas do real e do irreal, do natural e 

do sobrenatural, da morte e da vida, da realidade e da fantasia, e vive, pois, em um espaço 

fronteiriço. No caso de algumas personagens do conto em questão, como a mãe e sua criança 

enferma, ambas são figurativas desse espaço difuso, pois são seres que reúnem noções 

contrárias que culminam em situações, espaços, cenários e atmosferas inéditos. Por 

conseguinte, essa situação fronteiriça, de estar no meio e, ao mesmo tempo, conseguir 

ultrapassar o limite dessas fronteiras, é um dos elementos representativos da perspectiva 

moderna do conto fantástico, segundo Ceserani (2006), que ressalta a passagem do familiar 

para o inexplicável e a consequente transgressão do real, fatores decisivos para a deflagração 

do fantástico. Assim, ao narrar o sonho que teve com seu filho mais velho que havia morrido, 

a mãe ultrapassa os limites da fronteira que separa o real do irreal. Através desta imagem 

onírica, a mãe tem seu último contato com o filho mais velho ainda vivo ao lado de Jesus 

Cristo. A presença desta figura pode estar relacionada com a crença da mulher no poder 

divino daquela criatura celestial a qual representa um símbolo proveniente do inconsciente 

coletivo, ou seja, parte da psique que retém e transmite a herança psicológica comum da 

humanidade (JUNG, 2008).  Vejamos então, na cena a seguir, como ocorre esta proposição 

nos devaneios maternos: 

 

— Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão 

desesperada que saí pela rua afora, enfiei um casaco e saí descalça e 

chorando feito louca, chamando por ele! Sentei num banco do jardim onde 

toda tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo, pedindo com tamanha força, que 

ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais 

uma vez, não precisava ficar, se mostrasse só um instante, ao menos mais 

uma vez, só mais uma! Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no 

banco e não sei como dormi. Então sonhei e no sonho Deus me apareceu, 

quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua mão de luz. E vi o 

meu menino brincando com o Menino Jesus no jardim do Paraíso. Assim 

que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou 

tanto, tanto... Era tamanha sua alegria que acordei rindo também, com o sol 

batendo em mim (TELLES, 1958, p. 173, grifo nosso). 

 

Atenta-se para a retomada do jardim repetido duas vezes nessa passagem do texto. 

Esse espaço, considerado por Foucault (1984) uma heteretopia feliz e universal ao mesmo 

tempo, pois em muitas sociedades, os jardins são concebidos como lugares sagrados, 
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simbolizando a harmonia, a perfeição, o paraíso. O “jardim do Paraíso”, especialmente, 

representa, segundo o imaginário coletivo, o lugar para onde vão aquelas criaturas especiais, 

dotadas de características próximas do divino. Dessa forma, o primogênito morto 

precocemente, aparece no sonho da mãe em companhia de Jesus, também menino, imagem 

onírica que mantém relação com a realidade daquela personagem que crê no poder divino, 

cuja crença é fundamental para aumentar sua esperança sobre o bem-estar do seu filho no 

mundo do além. O conteúdo desse sonho é também mais um signo sugestivo das 

sobreposições antagônicas que permeiam a narrativa e as personagens. Na narrativa, a figura 

de Cristo remonta uma atmosfera pautada pela dualidade, já que na tradição cristã, o referido 

ser integra duas experiências de vida, pois possui a natureza humana e a divina. No relato 

bíblico, Cristo perpassou pelos caminhos terrenos e do céu, passou pela morte e ressuscitou. 

Diante disso, pode-se aferir que o sonho materno é um elemento significativo e carregado de 

simbologia, traço figurativo que contribui decisivamente para o desenho espacial do conto.  

Do “jardim terreno”, a mãe viaja até o “jardim do paraíso” através do sonho, 

transpondo as fronteiras que separam o possível e o impossível. Os sonhos, desde as mais 

remotas civilizações, sempre foram matéria de fascínio para diversos povos. Na Antiguidade, 

por exemplo, o sonho não era considerado um produto da psique sonhadora, mas como avisos 

– estes, entendidos como valiosos e verdadeiros – e como profecias, concebido como predição 

de um evento futuro. Havia uma concepção, portanto, de inspiração divina, por trás dos 

sonhos (FREUD, 2014). Com a Psicanálise, o sonhar passa a ser de interesse científico. A 

concepção Jungiana sobre tal atributo revela que “o homem também produz símbolos, 

inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos” (JUNG, 2008b, p. 21). O material 

onírico, de acordo com tal pensamento, funcionaria como uma espécie de segundo 

pensamento que brota do inconsciente. Logo, “o aspecto inconsciente de um acontecimento 

nos é revelado por meio de sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, mas 

como uma imagem simbólica” (JUNG, 2008b, p. 22). Freud discorre sobre a inter-relação 

entre o material dos sonhos e as experiências da realidade do sonhador. Segundo o estudioso,   

 

o que quer que o sonho possa nos oferecer, ele obtém seu material da 

realidade, e da vida psíquica centrada sobre essa realidade. Por mais 

extraordinário que o sonho possa parecer, ele não pode nunca se destacar do 

mundo real, e suas construções mais sublimes tanto quanto mais ridículas 

devem sempre pegar emprestado seu material elementar ou daquilo que 

nossos olhos têm notado no mundo externo, ou daquilo que já encontrou um 

lugar em algum local em nossos pensamentos despertos: em outras palavras, 

deve ser tomado daquilo que já experimentamos objetivamente ou 

subjetivamente (FREUD, 2014, p. 20-21). 
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Ainda de acordo com a teoria freudiana, todo sonho tem um significado, embora 

oculto, da realização de desejos. Remetendo, analogicamente, ao sonho da mãe, o desejo de 

rever seu filho vivo, pela última vez, projeta-se para o sonho.  

Por isso, as polaridades temporais dia e noite – representadas pelo “estranho rio” que à 

noite é gelado e durante o dia é quente – contribui para a feição sublime e mítica do tempo e 

daquele rio. A respeito da relação tempo-espaço, consideramos oportuno o pensamento de 

Bakhtin (2002), que discorre sobre o conceito de cronotopo.  O ponto central dessa teoria é a 

indissociabilidade entre aquelas categorias na literatura, sendo o tempo o elemento 

privilegiado e princípio primeiro do cronotopo. É, segundo tal perspectiva, o campo dos 

acontecimentos, das transformações, do movimento. Nesse sentido, Bakhtin ocupa-se de 

analisar as metamorfoses pelas quais passa o herói, pondo em relevo a relação 

alteridade/identidade (AMORIM, 2006). No que se refere às personagens femininas, essa 

condição fica evidente na ocasião em que se percebe uma mudança na caracterização de uma 

personagem diante da outra. Na relação dialógica entre as mulheres, a alteridade/identidade é 

observada no momento em que uma se coloca no lugar da outra, ratificando a premissa 

bakhtiniana de que o “eu” só pode existir através do contato com o “outro”. 

Através do sonho da mãe desejosa por ver o filho falecido, vivo pela última vez, 

ocorre um entrelaçamento entre instâncias como – real/irreal; consciente/inconsciente; 

possível/impossível; antes/ depois – fundindo tempo e espaço e formando, então, o cronotopo.  

Ao ouvir a descrição do sonho da mãe, a outra passageira é tomada por piedade e 

compaixão, sentimentos que irão estreitar os laços entre as duas. Da mesma forma, tanto o 

sonho singular que teve a mãe composto por representações celestiais, quanto o milagre da 

cura definitiva daquela enferma criança, são elementos que contribuem para a mudança de 

atitude da narradora, que diante de tais fatos questiona sobre aquilo que (re)conhece, até 

então, como realidade balizada pela razão e pela ciência.  

Por ora, procuramos demonstrar através da análise do referido conto, que a arquitetura 

espacial, no caso, sintetizado em um micro-espaço – uma pequena embarcação – pode 

influenciar toda a estrutura narrativa, impregnando as personagens e interferindo em suas 

ações. Outrossim, na sua relação com o tempo, é possível perceber a confluência entre as duas 

categorias de tal modo que o desenho do tempo é externado no espaço e vice-versa. 

Ressaltamos, assim, que um olhar aguçado sobre a organização e disposição da categoria 

espaço no texto ficcional, poderá revelar metáforas, sentidos e simbologias para além da mera 
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descrição espacial e geográfica e, desse modo, a possibilidade de tornar cada vez mais rica a 

obra literária.  

 

4.4 “O ENCONTRO”: ENTRE O REAL E O IRREAL 

  

O conto “O encontro” é editado, primeiramente, em Histórias de desencontro (1958) 

e, posteriormente, reeditado em cinco coletâneas: Histórias escolhidas (1961), Jardim 

Selvagem (1965), Mistérios (1991), Seleta (1971) e em Meus contos esquecidos (2005).   

 O sétimo conto de Mistérios (1991) é narrado em primeira pessoa por uma 

personagem-protagonista. A arquitetura fabular da narrativa é construída preferencialmente 

através de monólogos, os quais possibilitam na diegese “a expressão do tempo vivencial das 

personagens, diferente do tempo cronológico linear que comanda o desenrolar das ações” 

(REIS e LOPES, 1988, p. 266), havendo, pois, o mínimo de diálogos, resumindo-se, apenas, 

ao momento em que as personagens finalmente se encontram. 

O enredo é marcado por um estranho encontro entre duas figuras femininas, únicas 

personagens. Supostamente, não se trata de duas mulheres, mas de uma apenas a qual vive a 

experiência de (re)encontrar-se com uma outra parte de si desconhecida, até então. O 

momento é situado em uma mesma dimensão espacial – um vasto campo – mas circunscrito 

em realidades temporais distintas: o passado e o presente que não se separam, mas ao 

contrário se fundem, como se fosse um único tempo. Chama a atenção o fato de a personagem 

não ser nomeada, sugerindo uma forma de generalização da figura feminina, um ser esvaziado 

de identidade, pois não pertence propriamente a nenhum lugar ou tempo definidos, assim 

como de desolação, atributo estendido ao espaço o qual está ligada. O resultado é uma relação 

simbiótica em que estas categorias – seres ficcionais e espaço – se fundem mutuamente. Ao 

que tudo indica, pelo menos inicialmente, é que a jovem está perdida e desorientada em um 

misterioso local, um espaço indefinido. Mas à medida que o explora, ela é invadida por 

sensações familiares que vão possibilitando o reconhecimento desse lugar, antes, não-familiar, 

fato que produz no texto sua primeira dualidade: familiar/estranho. Sobre esta última 

categoria, segundo a concepção freudiana, constitui-se algo, antes, familiar, e que, por algum 

motivo, foi recalcada no inconsciente. Quando estes resíduos vêm à tona pelo viés da 

consciência, reaparece como algo assustador e ameaçador.  

 A cena inicial do conto demonstra uma ambientação pautada pelo medo e, ao mesmo 

tempo, instigante e motivadora do mistério: 
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Em redor, o vasto campo. Mergulhado em névoa branda, o verde era pálido 

e opaco. Contra o céu, erguiam-se os negros penhascos tão retos que 

pareciam recortados a faca. Espetado na ponta da pedra mais alta, o sol 

espiava através de uma nuvem. 

“Onde, meu Deus?! – Perguntava a mim mesma. – Onde vi esta mesma 

paisagem, numa tarde assim igual? ” (TELLES, 1958, p. 15, grifo nosso).  

 

Dos termos destacados – o campo vasto, a névoa branda, o verde pálido e opaco ao 

mesmo tempo, os penhascos negros, o sol que espia uma nuvem – são imagens paisagísticas 

que lembram, talvez, cenas de um filme de terror, cujo clima de suspense e tensão anuncia um 

momento e/ou um acontecimento substancial para o desenrolar da história.  Apesar do espaço 

ser amplo, figurativizado pelo “vasto campo”, transmite a ideia de sufocamento, de 

estreitamento, um local fechado, enfim. Assim delineado, surge uma atmosfera angustiante 

que impregna toda a paisagem se relacionando, então, com o estado de espírito da 

personagem, a qual se assusta com tamanha estranheza e familiaridade simultâneas. 

Da mesma forma, o leitor é instigado pela descrição da narradora a ter sensações de 

surpresa, inquietação e medo, diante do mistério que a partir dali se desponta. E o medo, 

segundo declara Roas (2014), é fruto da transgressão causada pela irrupção do irreal em um 

mundo normatizado pela lógica, e constitui um dos elementos principais do fantástico 

contemporâneo, pensamento presente também em Ceserani (2006) e Bessière (2009). O 

trecho, a seguir, expressa o referido sentimento no momento em que a jovem é invadida por 

uma obscura sensação de estar próxima de um perigo: 

 

Mas que perigo era esse e em que consistia? [...]  

[...] Meu coração se apertou, inquieto [...]  

[...] “A expectativa está só em mim” –  pensei [...] 

[...] Então enfurnei as mãos nos bolsos, endureci os maxilares e segui pela 

vereda [...] (TELLES, 1981, p. 16-17). 

 

[...] O coração pesado, mas as passadas eram enérgicas, impelida por uma 

força que não sabia de onde vinha [...] (TELLES, 1958, p 18-19). 

 

Nas narrativas que investem na atmosfera fantástica, o medo é consequência da reação 

de um ser diante de uma situação anormal, conforme Roas (2014). Nesse sentido, o medo 

apresentado na narrativa através da sensação iminente de perigo, tanto pode ser expresso pela 

personagem e narrador quanto pelo leitor, habituado às leis da razão e que se relaciona, ainda, 

com o sentimento da incerteza a qual possibilita a permanência dos seres ficcionais na 

ambiguidade, pois estes seres não sabem ao certo se o que os cercam é real ou imaginação, se 

está diante do possível ou do impossível. Na defesa dessa incerteza, a pesquisadora francesa 
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Irene Bessière afirma que “o relato fantástico provoca a incerteza ao exame intelectual, pois 

coloca em ação dados contraditórios, reunidos segundo uma coerência e uma 

complementaridade próprias” (BESSIÈRE, 2009, p. 305). Posto isto, está expresso, logo na 

introdução do conto, este traço peculiar às narrativas fantásticas e é a própria narradora que o 

retoma, já que se divide entre reconhecer ou não a paisagem, culminando, pois, em uma 

topografia indefinida. 

Na sequência dos fatos, essa indefinição aumenta, gradativamente, à proporção que a 

moça caminha pelo vasto campo:  

 

[...] Tudo aquilo – disso estava bem certa – era completamente inédito para 

mim. Mas por que então o quadro se identificava, em todas as minúcias, a 

uma imagem semelhante lá nas profundezas de minha memória [...] “Já vi 

tudo isto, já vi... Mas onde? E quando?” (TELLES, 1958, p. 15).  

 

 Confusa, ela se divide entre campos duais como “já ter visto” e ao mesmo tempo “ser 

tudo inédito”, entre “reconhecer” e “não reconhecer”, entre a “intimidade” e a “estranheza”. 

Ademais, o verbo “transpor” sugere a ideia de ultrapassar de uma dimensão para outra e 

indica um rito de passagem de um tempo-espaço real para outro irreal, que tanto pode ser 

familiar ou não, assim como próximo ou longínquo. São mundos antagônicos que provocam a 

cisão da mulher – uma em cada dimensão espacio-temporal diversa. A razão e a emoção 

formam mais uma dualidade que permeia o sonho e/ou as reminiscências, pois quando a 

narradora se mostra guiada pela razão, afirma, por exemplo, ser tudo um sonho: “Sonhei, foi 

isso? Percorri em sonho estes lugares e agora os encontro, palpáveis, reais? ” (TELLES, 1958, 

p. 16), ou pela emoção, quando afirma ser a lembrança “tão antiga quanto viva – escapava da 

inconstância de um simples sonho [...]. A razão ordenava enquanto uma parte do meu ser 

mergulhada numa espécie de encantamento, se recusava a voltar” (TELLES, 1958, p. 16). 

“Tão antiga quanto viva”, remete a uma temporalidade desconfigurada em relação ao tempo 

atual, situando a imagem em um tempo distinto e paralelo ao mundo real.    

 Os textos fantásticos também têm como marca latente um forte interesse pelas 

potencialidades criativas da linguagem, segundo ressalta Ceserani (2006). Isto significa que 

nesta modalidade literária, as palavras são carregadas de valores plásticos, e assim, a partir 

delas, podem criar uma nova e diferente “realidade”. Nessa linha de pensamento, as figuras de 

linguagem funcionam como um recurso linguístico de grande importância na deflagração de 

sentidos. Em “O encontro”, há a presença constante da personificação, especialmente, no que 

se refere à natureza, exposta nos seguintes trechos:  
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[...]O sol espiava através de uma nuvem [...] (TELLES, 1958, p.15) 

[...] A tarde silenciosa e quieta [...] (TELLES, 1958, p. 16) 

[...] O sol que sangrava como um olho empapando de vermelho a 

nuvenzinha que o cobria [...] (TELLES, 1958, p. 16) 

[...] vislumbrei o céu pálido [...] (TELLES, 1958, p. 17) 

[...] lembrei-me do sol, lúcido como a aranha [...] (TELLES, 1958, p. 17).  

 

 Além da personificação, a metáfora aparece ainda na perspectiva da capacidade 

criativa da linguagem, um dos procedimentos narrativos do fantástico. Há, pois, espalhado por 

várias partes do texto, inúmeros exemplos desse recurso linguístico. Assim, em sua 

caminhada e durante o processo de reconhecimento, a garota se depara com uma teia de 

aranha: “‘A cilada’ pensei diante de uma teia que brilhava suspensa entre dois galhos. No 

centro, a aranha. Aproximei-me: era uma aranha ruiva e atenta, à espera. Sacudi 

violentamente o galho e desfiz a teia que pendeu em farrapos [...]” (TELLES, 1991, p. 68). A 

aranha é a tecelã por excelência. Senhora do seu destino, ela tece, faz, desfaz, fia e renova 

incansavelmente sua própria teia em um trabalho árduo e habilidoso. Por isso, no fiar e no 

tecer constante, a aranha é alheia e imune a qualquer elemento externo que possa ameaçar o 

cosmos que ela própria constrói. Desse modo, dada a sua natureza construtiva, renovadora e 

regenerativa, estabelece a ordem na desordem do caos.  Na história, a teia desfeita facilmente 

pela personagem, metaforiza, inversamente, o estado em que esta se encontra, ou seja, a sua 

incapacidade de desfazer sua própria “teia”, a qual representa o enigma indecifrável, e a 

“cilada”, o destino do qual não consegue escapar. Além da aranha, durante sua trajetória, ela 

se depara com um pássaro que cruza seu caminho “num voo tumultuado. O grito que soltou 

foi tão dolorido que cheguei a vacilar num desfalecimento” (TELLES, 1958, p. 18). O pássaro 

é elemento que compõe o cenário, e seu voo, tumultuado, frenético, indica a desordem e se 

relaciona com a desorientação da personagem. Essa condição contribui para a atmosfera tensa 

e angustiante da narrativa, funcionando como uma espécie de prenúncio do que ainda virá de 

surpreendente. E, por fim, a folha, seca, diferentemente da folha verde, é aquela que está 

próxima da queda, algo semelhante à condição da moça. Colhida em um abrir e fechar de 

mãos, seu movimento – “fechar” as mãos para pegar a folha – funciona como um sinal de 

advertência: deve resignar-se e aceitar, simplesmente, o mistério sem a preocupação de 

desvendá-lo, conforme elucida a seguir:  

 

A folha que resvalou pela minha cabeça era a seca advertência que colhi no 

ar e fechei na mão: que eu não buscasse esclarecer o mistério, que não 

pedisse explicações para o absurdo daquela tarde tão inocente na sua 
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aparência. Tinha apenas que aceitar o inexplicável até que o nó se desatasse 

na hora exata (TELLES, 1958, p. 18, grifo nosso). 

 

Acresce-se à aceitação do inexplicável – fato ratificado através dos termos 

“inexplicável” e “absurdo” ratificando a natureza insólita daquela tarde, aparentemente banal 

– e a ausência de explicação do fato insólito, a introdução de alguns procedimentos narrativos 

e retóricos comuns em textos fantásticos, a exemplo da metáfora, conforme Ceserani (2006). 

É interessante apontar que nessa passagem há uma atitude de aceitação daquela 

estranheza a qual começa a se despontar familiar, uma vez que a personagem vai 

reconhecendo toda a paisagem: as folhagens, os campos, penhascos, bosques, veredas, 

caminhos que parecem já terem sido percorridos por ela. Desse modo, o extraordinário torna-

se ordinário, e o insólito é, pois, naturalizado. 

Em relatos em que o anormal se transforma em “norma” – para usar a nomenclatura 

citada por Bessière (2009), o sentimento de ansiedade e de expectativa aparecem porque se 

relacionam com o medo de algo ainda desconhecido. Por isso, a personagem descreve um 

“coração pesado”, e uma força, que não sabia de onde vinha, a impelia. Essas impressões 

dialogam, intimamente, com a iminência do clímax, da sensação de intimidade com o mistério 

que parece estar cada vez mais próximo, o que gera o efeito de tensão, marca definidora da 

narrativa curta, segundo a concepção de Cortázar (2006).  

Em seguida, eis a premonição: “‘Agora vou encontrar uma fonte. Sentada ao lado, está 

uma moça’. Ao lado da fonte, estava a moça vestida com um estranho traje de amazona ” 

(TELLES, 1958, p. 19). A feição da moça amazona, segundo a leitura da narradora-

protagonista, era de uma ansiedade muito grande, que parecia ser resultado de uma infindável 

espera. Ao aproximar-se, pergunta a protagonista: quem seria aquela mulher com  

 

traje totalmente antiquado [...] vestia uma jaqueta de veludo preto e uma 

extravagante saia rodada que lhe chegava até a ponta das botinhas de 

amarrar. Emergindo da gola alta da jaqueta destacava-se a gravata de renda 

branca, presa com um broche de ouro em forma de bandolim. Atirado no 

chão, aos seus pés, o chapéu de veludo com uma pluma vermelha (TELLES, 

1958, p. 19). 

 

A descrição da estranha criatura revela, supostamente, uma origem muito distante do 

mundo em que a protagonista se situa, naquele momento. Parecem ser dois mundos 

contrários, com tempos e espaços destoantes. Mas, ao mesmo tempo, tais elementos se 

intercruzam, se intercambiam, se justapõem: de um lado, a razão, o real, o lógico, não permite 

validar aquela sobrenatureza; do outro, as imagens oníricas, o devaneio, a fantasia, a 
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imaginação, as premonições, enfim, tudo que o consciente rejeita, mas que muitas vezes, 

emerge da mais fina camada do inconsciente. Para corroborar com a ideia de concomitância 

entre mundos opostos, é oportuno trazer à tona o que Remo Ceserani pensa a respeito dos 

textos neofantásticos, termo criado pelo crítico argentino Jaime Alzraki. Para Ceserani (2006, 

p. 124), tais narrativas “trabalham com a aproximação provocativa e perturbadora de 

dimensões diametralmente opostas, a natural e a sobrenatural, que são colocadas em paralelo, 

[...] mas ambas legitimadas”. Fica claro, assim, segundo tal perspectiva, que no conflito entre 

duas “realidades” paralelas, uma não se sobressai em relação a outra. Nessa perspectiva, as 

personagens vivem no limiar, em uma zona fronteiriça, o que nos faz lembrar Eliade (1992, p. 

29) ao se referir a um “lugar paradoxal onde esses dois mundos se comunicam”. 

Especificamente no conto em questão, a protagonista está entre o mundo real e um mundo 

imaginário, fantástico, talvez onírico, já que as paisagens que compõem o cenário são 

disformes, desorganizadas, assim como ocorre nos sonhos. Ela pode estar, assim, em um 

“entre-lugar”, ou no “entre-meio”, no limite entre uma dimensão e outra. Convém ressaltar 

que sua ausência de identidade relacionada ao fato de não possuir nenhum nome, a situa, 

também, em um “não-lugar”, um espaço não identitário nem relacional, se opõe, pois há um 

“lugar antropológico”, lugar histórico e identitário, conforme anuncia Augé (2009).  Além 

disso, a experiência vivida e relatada pela própria narradora leva-a para um caminho onde a 

realidade, tal qual a concebemos, e a consciência se apartam e cedem lugar a um mundo 

obscuro, sombrio e desconhecido que emergem do inconsciente, parte da psique, conforme 

Jung, que “nunca está em repouso” (2008a, p. 52), o que mostra sua atividade contínua e 

constante. Por isso, ao contrário do que se imagina, o consciente e o inconsciente são 

dimensões que não se distanciam necessariamente, mas se complementam mutuamente 

formando um todo (JUNG, 2008a). Ainda à luz jungiana, o inconsciente, de natureza 

insondável, pode se manifestar, inclusive, através dos sonhos. Diante disso, a hipótese de um 

sonho, enunciada pela protagonista, será verdadeira? 

 

Fechei os olhos. ‘Mas se nunca estive aqui! Sonhei, foi isso? Percorri em 

sonho estes lugares e agora os encontro, palpáveis, reais? Por uma dessas 

extraordinárias coincidências teria eu antecipado aquele passeio enquanto 

dormia? [...] Não, não estava sonhando. Nem podia ter sonhado, mas em que 

sonho podia caber uma paisagem tão minuciosa? Restava ainda uma 

hipótese: e se eu tivesse sendo sonhada? Perambulava pelo sonho de alguém, 

mais real do que se tivesse vivendo. Por que não? Daí o fato estranhíssimo 

de reconhecer todos os segredos do bosque, segredos que eram apenas do 

conhecimento da pessoa que me captara em seu sonho. ‘Faço parte de um 

sonho alheio’ – disse e espetei um espinho no dedo [...] Uma gota de sangue 
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escorreu pela minha mão, a dor tão real quanto a paisagem (TELLES, 1958, 

p. 16). 

 

O discurso da narradora é pautado na incerteza, pois, tentando justificar a intimidade 

com aquela espacialidade extraordinária, como ela própria reconhece, cogita a possibilidade 

de uma realidade onírica que antecede o real, fato que ratifica a natureza insólita do evento. 

Mas ao mesmo tempo rejeita tal possibilidade, dada a minuciosidade da paisagem, incomum 

nos sonhos, ausente de uniformidade e organização. Ao rechaçar tal pensamento, surge, então, 

uma segunda hipótese: poderia, ela, ter sido figura do sonho de alguém? Teria sido capturada 

e se tornado, assim, prisioneira do sonho de outrem? O caráter de um sonho, nessa 

perspectiva, consiste em um fenômeno muito mais raro, estranho e incomum, já que é 

inconcebível alguém adentrar, materialmente, em sonhos desconhecidos e alheios. Por isso, a 

dor real da gota de sangue no dedo machucado, chama-a novamente para o lado da realidade, 

confundindo excessivamente esta experiência e estreitando os laços entre o que é 

compreendido culturalmente como real e o que não é.  

Assim, diante desse entrecruzamento entre o ser e o não ser, entre realidade e fantasia, 

a personagem experimenta transpôr, durante todo o seu percurso, as fronteiras que limitam e 

separam tais polaridades. Desse modo, embrenha-se levada, ora pelo natural, ora pelo 

sobrenatural, emaranhando-se em uma espécie de labirinto que a fascina e assusta, ao mesmo 

tempo.  

É, pois, nesse novo/velho, conhecido/desconhecido mundo que ocorre a fusão de dois 

“eus”: uma do passado e outra do presente; do aqui e do alhures. As duas mulheres, tão 

distintas e tão iguais ao mesmo tempo, iniciam um diálogo:  

 

Fixei-me naquela fisionomia devastada. ‘Já vi esta moça, mas onde foi? E 

quando? ... Dirigi-me a ela sem o menor constrangimento, como se a 

conhecesse há muitos anos. 

– Você mora aqui perto? 

– Em Valburgo _ respondeu sem levantar a cabeça. 

Mergulhara tão profundamente nos próprios pensamentos que parecia 

desligada de tudo, aceitando minha presença sem nenhuma surpresa, não 

notando sequer o disparatado contraste de nossas roupas (TELLES, 1958, p. 

19).  

 

Na primeira parte do texto percebe-se uma intimidade entre as duas mulheres cuja 

confirmação se dá pela expressão que funciona como marcador temporal – “há muitos anos”, 

denotando uma relação que pode ser distante no tempo. A moça, antiga, parece 

“tranquilamente desesperada [...] perdera toda a esperança e decidira-se resignar-se” 
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(TELLES, 1958, p. 20). Nota-se na narrativa que a ambiguidade circunda, além das categorias 

espaço e tempo, as ações dos seres ficcionais. A amazonas, por exemplo, mostra-se tranquila 

e desesperada, ao mesmo tempo; de igual modo, a mulher provém de um mundo antigo, 

informação legitimada pela vestimenta e pelo seu lugar de origem, cidade denominada 

Valburgo, lugar o qual já não existe mais, segundo declara a narradora. Apesar dessa 

condição, aquela figura feminina, pertencente aparentemente a outra realidade, é descoberta 

na atualidade, por decorrência de uma espécie de viagem no tempo. A outra mulher, 

narradora-personagem, apesar de ser referida textualmente em traços que denotam o presente, 

se depara com a representação do eu e, supostamente, do não eu, situada em um local 

aparentemente desconhecido – Valburgo – porém, familiar, pois suas lembranças a faz 

recordar de que a cidade não lhe é totalmente estranha.  

Na continuação, o processo de identificação entre as duas se intensifica, e os laços de 

afeto e empatia se estreitam à medida que uma observa a outra: “Afrouxou ansiosamente o 

laço da gravata, como se lhe faltasse o ar. O bandolim de ouro pendeu, repuxando a renda. 

‘Esse broche... Mas já não vi esse mesmo broche nessa mesma gravata?!’ (TELLES, 1958, p. 

20). Segue, então, a surpresa e o embaraço diante do amontoado de lembranças, ideias 

confusas trazendo à memória resquícios de uma vida passada, aparentemente pautada na 

desilusão, na dor e no sofrimento. Assim é que a espera infindável de alguém, muito 

importante, inquieta a moça de trajes estranhos:  

 

-Gustavo? 

Esse nome escapou-me com tamanha espontaneidade que me assustei: era 

como se estivesse sempre em minha boca, aguardando aquele instante para 

ser dito. 

- Gustavo – repetiu ela e sua voz era um eco. – Gustavo.  

Encarei-a. Mas por que ele não tinha vindo? ‘E nem virá, nunca mais. Nunca 

mais.’ (TELLES, 1958, p. 20). 

 

A tensão narrativa aumenta anunciando que o clímax se aproxima. A cada hora que 

passa, o que era estranho, incomum ou anormal, inicialmente, se converte em algo familiar, 

comum e normal. E a narrativa caminha, assim, para a banalização ou naturalização do 

fenômeno fantástico, aspecto privilegiado nas narrativas produzidas no século XX. Nesse 

sentido, “o encontro” entre duas realidades paralelas propicia o contato com tudo que é 

considerado absurdo, de acordo com as convenções sociais e culturais. No que concerne às 

personagens, este encontro é o que permite a cada uma perceber um lado obscuro ou 

recalcado de suas personalidades. 
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 Agora, tudo parece muito fácil de compreender: a vida vivida, os amores frustrados, a 

esperança esvaecida de duas vidas que agora se unem e formam uma só. E eis que uma cena 

pungente, ainda embaraçada, explode em meio à incógnita: 

 

[...] A cena esboçou-se esfumadamente nas minhas raízes, a cena que 

culminou naquela noite das vozes exasperadas. De homens. De inimigos. 

[...]. Moveu-se a máscara entrando na zona de luz. Gustavo! Era Gustavo. A 

mão do velho continuou batendo na mesa e eu não podia me despregar dessa 

mão tão familiar com suas veias azuis se enroscando umas nas outras numa 

rede de fúria. [...] Um dos homens avançou. Foi Gustavo? Ou o velho? A 

garrucha avançou também e a cena explodiu em meio de um clarão.  

[...] Senti o coração confranger-se de espanto, ‘quem foi que atirou, quem 

foi?!’ Apertei os nós dos dedos contra os olhos. Era quase insuportável a 

violência com que o sangue me golpeava as fontes (TELLES, 1958, p. 21). 

 

Através de suas “raízes” traduzidas pelas lembranças arquivadas na sua memória, a 

protagonista se aproxima, intimamente, de um passado longínquo transportado para o presente 

e que fornece, aos poucos, as respostas para aquele mistério. Assim, a narradora descreve o 

seu drama precedente, mas o atualiza através de reminiscências, resquícios do inconsciente. 

Chama a atenção nesse trecho, o modo como a protagonista narra a referida cena, pois a 

impressão é de que esteve presente naquele momento como testemunha viva dos fatos, uma 

vez que o detalhamento da descrição dos objetos – a garrucha, o velho com suas veias azuis, o 

sangue golpeando suas fontes, o tiro – indica sua relação familiar com este universo, e mais 

ainda: a certeza veemente de que Gustavo nunca mais voltaria. Esta declaração lembra mais 

um dos procedimentos narrativos do modo fantástico: o objeto mediador, isto é, a prova ou 

testemunha da estadia da personagem-protagonista em uma outra realidade (CESERANI, 

2006). Nesse caso, pode-se pensar ela própria como um exemplo desse recurso, tendo em 

vista a sua passagem por outro mundo, seja em forma de sonho, seja em vidas passadas, ou 

fruto de material do inconsciente que vem à tona. A respeito das personagens, suas 

respectivas ações e alguns objetos que compõem o ambiente do referido trecho, convém 

destacar: o velho com veias azuis, a máscara entrando na zona de luz, e o tiro. Sobre o 

primeiro elemento, “o velho”, não há como saber de maneira definitiva de quem se trata, pois 

tanto pode ser o pai de Gustavo tentando impedir o encontro entre ele e sua amada, quanto 

pode ser, também, o pai da protagonista – situada durante o momento de revelação, em outra 

dimensão – com o mesmo propósito, isto é, impedir a concretização da relação amorosa entre 

o jovem e a(s) moça(s). Em seguida, “a máscara” utilizada supostamente por Gustavo serve, 

talvez, como uma forma de o rapaz tentar se esconder, quem sabe, por medo ou vergonha. E, 

finalmente, “o tiro” que não se sabe ao certo se foi direcionado ao velho ou a Gustavo, cujo 
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não comparecimento ao “encontro” pode ter sido consequência ou de estar morto, ou por 

tentar fugir, caso tenha matado a outra personagem masculina. 

Depois dessa lembrança, as próximas cenas desenrolam com uma certa fluidez, 

acrescida de expectativa, tensão e surpresa. Recorrente na contística lygiana, à iminência do 

clímax, um fenômeno da natureza anuncia mudanças significativas no enredo. Um momento, 

pois, de grande importância está próximo de ocorrer e contribui para que o leitor possa, enfim, 

ser construtor do(s) sentido(s) do texto. Por isso, “Uma névoa roxa [...] parecia envolvê-la 

numa aura. Achei-a impregnada da mesma falsa calmaria da paisagem” (TELLES, 1958, p. 

22). A aura, no que se refere ao conceito místico, representa um campo energético imaterial, 

às vezes com cores, que envolve os seres humanos. Nesse sentido, a cor roxa que envolvia a 

aura da amazona é criada a partir das cores primárias, azul e vermelho. É uma cor mística, 

muito próxima do violeta, de forte conotação simbólica. Assim é que no catolicismo, as 

igrejas são ornamentadas com violeta, cor provável da túnica que Cristo usava durante a 

paixão. Na cultura ocidental, tal simbolismo mortuário remete a cor ao luto, evocando a ideia 

não de morte como estado, mas da morte enquanto passagem (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2012). Analogicamente à menção simbólica da cor roxa/violeta se relaciona 

com a passagem dos seres ficcionais de uma dimensão para outra. Agrega-se a tal condição, o 

estado de espírito da personagem – uma falsa calmaria – com a configuração espacial, 

impregnada, também, de uma duvidosa tranquilidade, fato que estreita a ligação entre aquelas 

categorias narrativas. Além da “névoa roxa” e da “paisagem personificada” sopra um vento, 

forte, tumultuado e gelado, que atinge, igualmente, ambas as moças, levando-as a despertar 

para o segredo que, se antes as separava, agora as unia. Então,  

 

[...] Há ainda uma coisa – repeti agarrando as rédeas do cavalo. Ela arrancou 

as rédeas das minhas mãos e chicoteou o cavalo. Recuei: aquela chicotada 

atingiu em cheio o mistério. Desatou o nó na explosão da tempestade. Meus 

cabelos se eriçaram. Era comigo que ela parecia! Aquele rosto era o meu.  

_ Eu fui você – balbuciei. – Num outro tempo eu fui você! 

[...]Tão simples tudo, por que só agora entendi? [...] a saleta esfumaçada se 

fez nítida: lembrei-me do que tinha acontecido. E do que ia acontecer 

(TELLES, 1958, p. 23, grifo nosso). 

 

Passado, presente e agora futuro se entrelaçam, assim como os espaços físicos e 

imaginários e sobrepostos, acrescidos de metáforas construídas através de signos espraiados 

pelo texto, criam uma atmosfera fantástica que impregna toda a arquitetura fabular. Nessa 

perspectiva, metaforicamente, a chicotada funciona como um golpe o qual conclui, 
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finalmente, a revelação do mistério. Pode ser considerado um dado epifânico que suscita o 

despertar da mulher para um estágio da realidade vivida.  

Todos estes elementos, narrativos, retóricos e linguísticos estão, constantemente, 

subsidiados pela natureza sempre personificada. Nesse sentido, metaforicamente, o vento 

gelado cega, as nuvens de folhas secas envolvem figuras humanas, a ramaria verga, árvores se 

agitam, raios e relâmpagos assustadores parecem advertir do perigo, espinhos esfrangalham 

roupas. São paisagens e cenários que aparecem dotados de força, vontade e poder, antecipam 

e/ou anunciam finais trágicos. Com características humanas e, em um gesto de solidariedade, 

a natureza equipara-se às personagens e (pre)sente o drama destas, perspectiva expressa nos 

trechos a seguir: 

 

Fui atrás. O vento me cegava. Espinho me esfrangalhavam a roupa. Mas eu 

corria [...] alucinadamente na tentativa de impedir o que já sabia inevitável. 

[...] Assim que atingi o campo, desabei de joelhos. Um relâmpago estourou 

[...] Então gritei, gritei com todas as forças que me restavam. E tapei os 

ouvidos para não ouvir o eco de meu grito se misturar ao ruído pedregoso de 

cavalo e cavaleira se despencando no abismo (TELLES, 1958, p. 24). 

 

São as últimas linhas do conto e, como se percebe, com lacunas e elipses típicas da 

ficção lygiana. E o leitor se questiona: o que de fato ocorre? No texto, há indícios de uma 

morte e, mais especificamente, um suicídio. Esta possível morte acontece em um abismo, 

local profundo, impenetrável, cujo fundo é desconhecido. Segundo o discurso bíblico, o 

abismo é concebido como um lugar ruim, sombrio, relacionado às profundezas e à morte. Em 

Apocalipse, refere-se à dimensão para onde satanás será enviado nos fins do tempo (Ap. 

20,3). Por isso, ao cair naquele local de aspecto negativo é possível relacioná-lo com o 

aspecto funesto da personagem. Nessa perspectiva, a experiência insólita a qual narradora e 

personagem vivenciam, tanto pode se relacionar a um sonho, haja vista a natureza indefinida 

do ambiente, típica das vivências oníricas, quanto pode, também, caminhar para uma visão 

relacionada à doutrina espírita, fundamentada na reencarnação de vidas passadas. Em ambos 

os casos, o encontro com a morte representa uma alternativa para os tormentos e desencontros 

humanos. 

 

4.4.1 “O encontro”: confluência tempo/espaço 

 

A autora Lygia Fagundes Telles possui o potencial singular de surpreender seu público 

mesmo quando, aparentemente, parece entregar facilmente os meandros que permeiam sua 
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ficção. Ao se deparar com um conto intitulado “O Encontro”, o leitor, ávido de curiosidade se 

questiona: de que se trata este encontro? Pois, de antemão, o título soa vago, impreciso. Na 

acepção dicionarizada da palavra “encontrar” significa “achar, obter o que procurava, 

descobrir, passar a conhecer, se deparar com algo inesperado. Também, em outra acepção 

significa “tornar unido” (BECHARA, 2001). Assim sendo, o encontro que ocorre nessa 

narrativa, semanticamente, aproxima-se daquele conceito dicionarizado, no sentido de achar, 

descobrir, conhecer algo inesperado. Contudo, não se trata de uma situação corriqueira, pois 

vai além de um simples encontro entre seres ficcionais, mas, também, entre outras categorias 

da narrativa, como espaço e tempo, tendo estas um caráter indefino, embaçado, confuso. 

Diante de tais particularidades, é inevitável questionamentos como: Onde? Como? Quando? 

De que tempo e espaço é tratado nessa história? A confusão aumenta quando se considera 

indissociável as categorias, culminando no que, na perspectiva backtiniana, denomina-se 

cronotopo, a fusão espaço-temporal na literatura.  

Na ficção lygiana, o cronotopo define-se na sobreposição – ou encontro – de 

dimensões paralelas, distantes espacial e temporalmente, que possibilita ultrapassar as 

fronteiras intransponíveis sob a ótica racionalista, como por exemplo, passagem do familiar 

para o perturbador, da realidade para o sonho ou do pesadelo, da razão para a loucura. A 

confluência entre instâncias antagônicas, como no conto em questão, tende a pôr em dúvida a 

concepção que se tem do real, ao ponto de questionar se o que se percebe como realidade é, 

de fato, o que deve ser validado, traço comum do conto fantástico lygiano.  

Temporalmente, as duas personagens estão diametralmente opostas: uma, em um 

tempo atual, histórico, linear, medido cronológica e racionalmente. A segunda figura está 

inscrita em um tempo mítico, hierofânico, no qual a passagem do tempo e o ritmo se 

distinguem do tempo linear, medido cronologicamente. Sobre o tempo, Eliade (2008, p. 482, 

grifo do autor) anuncia que, “qualquer que ele seja, se abre para um tempo sagrado ou, por 

outras palavras, pode revelar aquilo a que chamaríamos, em expressão cômoda, o absoluto, 

quer dizer, o sobre-natural, o sobre-humano, o supra-histórico”. É subsidiado por tais 

particularidades, que as personagens realizam o salto temporal que as distanciam e as 

aproxima, simultaneamente. 

Quanto à topografia da trama, os elementos que compõem cenários e paisagens são 

semelhantes ou próximos do mundo real, reconhecível pelo leitor, o que garante a 

“fantasticidade” do texto, ponto de vista defendido por Roas (2014), ao destacar as 

peculiaridades do fantástico. Assim sendo, é a partir desta concepção que se tem do real que é 

possível identificar o sobrenatural. Em última instância, relacionar o ordinário e o 
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extraordinário, ultrapassando seus limites, marca o que define o fantástico contemporâneo. 

Tal confronto, ainda segundo o teórico espanhol, consequentemente, provoca e faz refletir 

sobre a incerteza da percepção da realidade, logo, também, do próprio eu. Isto posto, a 

hipótese da existência de um mundo diferente do nosso, leva a duvidar deste último. Por 

conseguinte, “o efeito fantástico surge dessa metalepse, dessa intersecção entre duas ordens 

inconciliáveis, entre as quais, aparentemente, não existe continuidade possível” (ROAS, 2014, 

p. 129). 

Como se percebe, é de extrema relevância a configuração da espacialidade – incluindo 

aí tanto os espaços reais ou palpáveis quanto os inimagináveis ou insólitos – para a narrativa 

fantástica, sobretudo, o engenho com que o autor utiliza para edificar os espaços intratextuais. 

Portanto, a categoria pode funcionar como elemento instigador da irrupção do insólito no 

plano da diegese.  

É consenso entre diversos teóricos do fantástico a afirmação de que a ambiguidade é 

marca que define tal modalidade literária. Dessa forma, o modo como os espaços são 

organizados pode ser uma maneira de instaurar a referida ambiguidade, assertiva que 

corrobora com os estudos de Gama-Khalil acerca da relevância que o espaço ficcional ocupa 

na constituição do insólito.  Por isso, a estudiosa afirma que  

 

[...] um caminho viável para a análise da literatura fantástica pode ser o 

estudo da configuração dos espaços ficcionais, de forma a pesquisar como os 

locais (internos ou externos às personagens) constroem os efeitos de 

estranhamento no leitor, como eles se constituem enquanto deflagradores 

fundamentais das ambiguidades (GAMA-KHALIL, 2012, p. 31). 

 

A autora acredita que a capacidade que tem o fantástico de sobrepor duas ou mais 

dimensões diversas, no mesmo texto, ao ponto de não poder definir qual o início e o fim de 

cada uma, e mesmo se tais limites existem, é um dos procedimentos para que os efeitos 

insólitos se instalem. Nesse sentido, o conto lygiano, em geral, e “O encontro” em específico, 

coadunam duas espacialidades, uma posta diante da outra. Indissociável a estas, está o tempo, 

que oscila entre o profano e o mítico-sagrado, desembocando, pois em uma conjectura tempo-

espacial emparelhada e, concomitantemente, ambígua.   

Por conseguinte, nas narrativas as quais se enquadram, atualmente, no que é 

denominada literatura fantástica, a irrupção do fato sobrenatural não ocorre de forma abrupta, 

tal qual ocorria com as teorias mais tradicionais, no século XIX. Ao contrário, se insere de 

forma mais sutil e gradualmente adentra no âmbito da cotidianidade. Talvez isto se dê como 

forma de mostrar que o terreno do ilógico pode estar muito mais próximo e até mesmo 
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inserido no quadro normatizado pela razão. Em consequência, os enredos terminam com uma 

sensação de apagamento dos limites, motivado pela justaposição entre o possível e o 

impossível. O relato fantástico prima, pois, por um discurso ambivalente, contraditório, 

ambíguo, paradoxal, como o é a essência do próprio ser humano.  

Entretanto, na perspectiva do fantástico contemporâneo, não há a preocupação em 

explicar o sobrenatural, ao contrário das tendências tradicionais em que há sempre a 

possibilidade de explicação ou por meio da racionalidade, rechaçando o fenômeno 

sobrenatural ou o aceitando como parte de uma realidade paralela.  

 

4.5 TOPOGRAFIA INSÓLITA DA CONTÍSTICA LYGIANA: UM PARALELO ENTRE 

SEMINÁRIO DOS RATOS E HISTÓRIAS DO DESENCONTRO 2 

 

Neste fragmento de texto, será traçado um paralelo entre as narrativas das coletâneas 

Seminário dos ratos e de Histórias do desencontro da autora Lygia Fagundes Telles, com 

foco na representação do espaço e outros elementos formais e temáticos observados na 

estrutura da narrativa lygiana. Para tanto, serão observados atributos comuns à literatura 

fantástica dentre os quais convém ressaltar quatro categorias selecionadas que são: o medo, a 

morte, a naturalização do insólito e a confluência tempo/espaço. A seleção se justifica pela 

observação da sobressalência destes elementos na contística de Telles e, sobretudo, por 

estarem intimamente relacionados com o objetivo da nossa pesquisa que se volta para a 

configuração da arquitetura espacial e de como tal engenharia poderá contribuir para a 

manifestação do fantástico no enredamento fabular. Salientamos que os fatores aqui 

selecionados não excluem outros, também, concernentes à literatura fantástica, porém, por 

motivos didáticos, entendemos que seria inviável detalhá-los pormenorizadamente, sobretudo 

por não compor nosso foco nesse estudo.  

Antes de apresentarmos as categorias específicas, elencaremos, oportunamente, um 

ponto comum nas narrativas eleitas: nos quatro contos, de uma maneira geral, o espaço é uma 

categoria representada de modo semelhante ao real, ou seja, ligado ao ordinário, à lógica das 

coisas tal qual é concebido pelo leitor, até o momento em que tal realidade é surpreendida por 

um elemento sobrenatural. 

Quanto às categorias específicas observadas, a primeira menção será em relação ao 

medo, elemento considerado por alguns teóricos como Roas (2014) e Ceserani (2006), por 

                                                           
2 A partir desta página iremos remeter aos contos através de siglas. A correspondência entre siglas e os 

contos é a seguinte: NA – Natal na barca – LCA – Lua crescente em Amsterdã – NB – Natal na barca 

– OE – O encontro  
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exemplo, aspecto fundamental para a instauração do fantástico. Ambos corroboram em 

relacionar, intimamente, este sentimento no ato da leitura. O primeiro teórico traz no bojo de 

suas discussões alguns pontos centrais para o embasamento que sustentam sua teoria, dentre 

estes está o medo, concebido como um efeito emocional e psicológico provocado no receptor. 

Já o segundo ressalta o sentimento de surpresa, terror e medo que envolvem o leitor, levado, 

inicialmente, para um mundo familiar e, em seguida, surpreendido por eventos inexplicáveis, 

impossíveis de acontecer, dentro deste mesmo mundo. Salientamos que aquele sentimento, 

por vezes, é vivenciado também pelos seres ficcionais, a exemplo de NB e OE. No primeiro 

conto, vivenciado pela personagem-narradora, que se depara com a ressureição de um menino 

possivelmente morto. No segundo, é a jovem que vive uma experiência estranha de um 

retorno ao passado, ao mesmo tempo em que a mulher se depara com uma versão duplicada 

do seu “eu”, uma outra vida a qual ela (des)conhece.  

  A segunda categoria, a morte, é também temática central em Telles. Este tema 

circunda a ação das personagens direta ou indiretamente, de maneira sugestiva e/ou 

metafórica, cujo fim da vida é representado ora positivamente, a exemplo de “Tigrela” de 

Seminário dos ratos (1977); “Dolly”, “Uma branca sombra pálida”, “Boa noite, Maria”, de A 

noite escura e mais eu (1995); “Venha ver o pôr-do-sol” integrante de História do 

desencontro (1958); e “O jardim selvagem”, conto homônimo da coletânea O jardim 

selvagem (1965). São exemplos de narrativas da autora em que a ambiguidade – típica do 

fantástico e, especificamente, na ficção lygiana – não permite uma explicação clara e 

categórica sobre a morte. De tal forma, o fim da vida das personagens aparece, algumas vezes, 

de maneira sugestiva tendendo a um assassinato e, outras vezes, através da decisão da própria 

personagem em aniquilar a própria vida.  Em relação aos contos eleitos, NB, LCA e OE 

encontramos a questão da morte representada em vários matizes. Em relação ao primeiro 

conto, a ressureição do menino moribundo renova as esperanças da mãe e de sua 

interlocutora. Aí a morte é sugestiva de um milagre, acontecimento que se desvia totalmente 

daquilo que é concebido pela lógica. No segundo, é através da mutação do jovem casal, ou 

seja, da morte do corpo humano para o nascimento do corpo animal, que as personagens 

conseguem vencer seus dramas. Nesse caso, o fim não é definitivo, pois não há, 

concretamente, a perda da existência, mas a continuidade da vida por meio de outra matéria. 

Já em OE, temos a forma mais dramática da morte, sugestão dada sob a forma de suicídio, 

concebido assim, como uma alternativa negativa de solução para o conflito da personagem 

que espera, ansiosamente – no encontro marcado – por seu grande amor, Gustavo. Cansada de 

esperar e, não suportando o abandono pelo amado, opta pela morte. 
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A terceira categoria discorre sobre a naturalização do irreal, uma das perspectivas 

contemporâneas do conto fantástico, cujo ponto central recai sobre o fato de não haver 

estranhamento por parte dos seres ficcionais diante do extraordinário, tendência já defendida 

nos estudos de Roas (2014), Ceserani (2006), Rodrigues (1988) e Cortázar (2006).  

E, por fim, a confluência tempo/espaço se apresenta com um formato semelhante nos 

quatro contos, através de um recurso comum: o fluxo de consciência, combinação de sonhos, 

reminiscências, obsessões e pensamentos que se combinam no intuito de sondar, 

internamente, a mente das personagens (LEITE, 2007). Através deste procedimento narrativo 

as personagens transitam livremente entre espaços e tempos diversos. Assim em NA, as 

reminiscências de Laura permitem que ela peregrine do presente ao passado; do presente para 

o futuro. Em NB, é por meio do sonho que a mãe pode rever pela última vez, seu filho mais 

velho, já morto. No caso de LCA é a metamorfose que permite a confluência de realidades 

espaciais e temporais distantes e distintas, ao mesmo tempo. No conto OE, por sua vez, o 

encontro incomum, sobrenatural, é o elemento instigador do conflito interno da protagonista a 

qual, através da técnica do monólogo interior, se questiona sobre a natureza daquele evento: 

será sonho ou realidade? Em que tempo/espaço se situa?  

No que diz respeito, ainda, às especificidades de cada narrativa, podemos dizer que 

outros aspectos estruturais se agregam a cada discurso romanesco, definindo o caráter 

identitário de cada relato. Dentre estes aspectos, convém ressaltar a materialização do 

fantástico, a configuração do espaço e do tempo diegéticos. No que tange ao primeiro aspecto, 

está expresso nas narrativas através do uso de metáforas, do sonho, da irrupção do 

sobrenatural na cotidianidade e do duplo. Conforme alguns estudiosos, tais particularidades 

são privilegiadas no que se concebe como literatura fantástica contemporânea, conforme 

adverte Ceserani (2006). O teórico explica que a metáfora é um procedimento que permite as 

repentinas e inquietantes passagens de limites e fronteiras. Passagem, por exemplo, da 

realidade para o sonho ou para a loucura. As metáforas, prenhes de sentidos, enriquecem o 

tom poético dos textos através de signos e imagens simbólicas como a “lua”, “a água/rio”, “o 

fogo/luz”, “os cheiros”, “os sentidos” e “as cores” são procedimentos que ressaltam a 

capacidade criativa da linguagem. Quanto ao sonho, segundo o mesmo estudioso, possibilita 

que a personagem se encontre, simultaneamente, em duas dimensões espácio-temporais 

distintas. Os devaneios surgem ora apenas sugerido, ora expresso pelo discurso da própria 

protagonista. No primeiro caso, está NA e OE os quais as imagens oníricas podem ser uma 

das explicações para os eventos fantásticos que irrompem as narrativas. No segundo caso, está 

NB, pois o sonho é o elemento motor da peregrinação da mãe por mundos paralelos, 
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culminando no entrelaçamento real/irreal, realidade/sonho, possível/impossível. A respeito da 

irrupção do sobrenatural na cotidianidade, observamos que em NA tal característica 

apresenta-se figurativizada pela viagem da protagonista, Laura, em tempos/espaços remotos. 

Em NB, a ressureição do garoto – um milagre – com aparência de morto, transgride a 

concepção de um mundo normatizado pela razão. Já em LCA, a metamorfose do casal – de 

humanos a bichos – é o fenômeno responsável pela instauração do insólito na referida trama. 

E, por fim, em OE, o conflito gerado pelo “eu” e “não eu”, é o instigador da atmosfera 

fantástica. Depois, o duplo, tema recorrente na ficção de Telles, está representado por 

dualidades sobrepostas que culminam na ambiguidade, atributo que permite manter os seres 

ficcionais em duas dimensões ao mesmo tempo.  

Quanto ao segundo aspecto – a configuração espacial – no campo da representação 

desta categoria, serão observados alguns subtópicos, dentre estes, os “entre lugares” e os “não 

lugares”, além das funções que exercem o espaço na arquitetura fabular.  

A recorrência de “entre-lugares” e “não-lugares”, conceitos citados já em capítulos 

anteriores, são observáveis em todas as narrativas analisadas. O primeiro termo é representado 

por personagens situados em um espaço fronteiriço, intermediário. Comumente, são seres que 

reúnem forças antagônicas, culminando, pois, em situações novas. Quanto ao segundo 

vocábulo, são lugares transitórios os quais não possuem significado suficiente para serem 

definidos como “um lugar”, e remete a personagens destituídas de identidade, como é o caso 

de LCA e OE. Tais conceitos são advindos dos estudos culturais para definir o caráter híbrido 

e multifacetado da noção de lugar no cenário estético e social e que são imprescindíveis para a 

compreensão da construção identitária das personagens. No primeiro conto, o “não lugar” está 

figurativizado pelo jovem casal que peregrina, de cidade em cidade, sem se fixar precisamente 

em nenhum lugar. São, portanto, criaturas destituídas de identidade, que perambulam 

aleatoriamente sem nenhum destino. No conto seguinte – OE –, a protagonista, não nomeada 

e por isso esvaziada de identidade, não dispõe, pois, de qualquer elemento que a situe em um 

lugar ou tempo definidos. Ademais, a não nomeação é fato sugestivo de uma generalização da 

figura feminina. Comumente, os locais eleitos para situar as personagens e o desenrolar de 

suas ações nas narrativas eleitas são muito semelhantes: são estradas distantes, matos, 

veredas, alamedas, jardins terrenos baldios, bosques, campos, enfim, espaços fora do 

perímetro urbano. Associado a estes locais, são recorrentes os fenômenos da natureza que 

antecedem o clímax, como por exemplo, a menção ao vento e a tempestades. LCA é o único 

conto situado, geograficamente, na cidade, em Amsterdã, na Holanda, mas as ações das 

personagens e o clímax se desenvolvem em jardins e alamedas estreitas. Configuram-se, 
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assim, como espaços fechados, com especial atenção para os “micro-espaços”, como a casa e 

a sala em NA e uma barca, caso de NB.  

Em relação às funções que exerce o espaço, uma delas é notória: a sua relação com a 

ação das personagens, de modo que uma categoria interfere na outra mutuamente, 

contribuindo com a organização da arquitetura fabular e com a manifestação do discurso 

fantástico no plano da diegese. Em NA o espaço é todo preparado para receber Laura em 

outro mundo e os objetos que o compõe – a lareira do fogo, o lustre, a forma dos móveis – 

estão relacionados intimamente com os sentimentos daquela personagem. Já em NB, o 

aspecto sombrio e arruinado da barca se aproxima do drama vivido pelos passageiros deste 

transporte. Em LCA, a descrição que caracteriza o ambiente em “antes” e “depois”, mostra, 

neste último termo, a decadência do jovem casal figurativizada pelas roupas puídas e a 

magreza causada pela fome. Já o termo “antes”, remete ao período de bonanças que passava o 

casal. Por fim, o conto OE, a mudança na paisagem, no tempo e no espaço é indício de que 

algo de muito relevante está próximo a acontecer.  

O tempo, incluído no segundo ponto, pois se constitui categoria inseparável do espaço, 

apresenta-se sob a forma de rupturas formadas a partir de uma não linearidade, 

acompanhando a subjetividade das personagens, como também suas migrações entre 

diferentes dimensões, simultaneamente, caso de OE, NA, NB, contos os quais não obedecem 

uma ordem cronológica, medida pela razão. A respeito da composição dos turnos – diurno e 

noturno -, privilegia-se o noturno, com exceção de OE, que se inicia em uma tarde, mas nas 

lembranças da personagem aparece “uma noite sombria e escura”. Em síntese, toda a 

organização espacial e temporal contribuem para que ocorra a passagem de limites e de 

fronteiras, fator instigador da confluência espácio-temporal.  

Por fim, concluímos que o corpus analisado ressalta a natureza fantástica das quatro 

narrativas e, sobretudo, a ratificação de nossa hipótese inicial, a saber, que o modo como é 

configurado a categoria espaço nos textos fantásticos da ficção lygiana, é fator decisivo para 

que a atmosfera insólita se instaure e os efeitos de sentidos se proliferem no engendramento 

fabular. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conforme noção de teóricos como Dimas (1987) e Lins (1976), o modo como os 

lugares, paisagens, cenários, móveis e objetos são dispostos e organizados na narrativa 

possibilita uma diversidade e riqueza de sentidos que podem ir além da superfície textual, 

inclusive em relação aos seres ficcionais, como por exemplo, seu estado de espírito, gostos, 

classe social ou, até antecipar suas ações antes mesmo de entrarem em cena, dando abertura 

para o símbolo e a metáfora. 

Na literatura fantástica, o modo como se organizam e se dispõem as categorias da 

narrativa, sobretudo, o espaço ficcional, é concebido como aspecto decisivo na configuração 

do insólito. Partindo desta realidade, propusemos analisar as configurações espaciais, 

tomando como pressuposto a hipótese de que o modo de organização topográfica dos contos 

de Lygia Fagundes Telles contribui substancialmente para desencadear o efeito fantástico. As 

possíveis respostas, encontradas através da análise do corpus, ratificam tal hipótese. De tal 

modo, a preferência da autora pelos espaços fechados e isolados como bosques nevoados, 

florestas, veredas, alamedas e penhascos escuros – os micro-espaços – assim como a 

preferência por turnos noturnos, colaboram para formar uma espacialidade insólita, marcada 

pelo mistério. Agregado a esta característica, os recursos linguísticos como interrogações, 

reticências, elipses e estruturas verbais, a frequente utilização de adjetivos de forte conotação, 

como “sinistro”, “aterrorizante”, “incrível”, “extraordinário(a)”, “sombrio(a), dentre outros 

desse mesmo campo semântico, são estratégias discursivas instigadoras das incertezas e 

ambiguidades dos relatos de Telles.  

No que se refere aos enredos, são criados dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

razão, entretanto, no seio da cotidianidade, a irrupção de um elemento sobrenatural rompe a 

ordem secular das coisas, culminando em uma sobreposição entre um mundo normatizado 

pela lógica e outro com leis que a razão desconhece. 

Esta realidade, reconhecida pelo leitor, é onde se desenrola as ações das personagens, 

os quais ultrapassam as fronteiras deste mesmo real e adentram, sutilmente, no mundo 

desconhecido. De um modo geral, estas criaturas peregrinam, simultaneamente, entre dois 

polos antagônicos: o real e o irreal, pelo mundo do sonho e da realidade, confluindo o 

consciente e o inconsciente. Vivem, pois, em um ponto fronteiriço, de interseção, ou em uma 

“terceira margem”, conforme Hanciau (2012). Tal assertiva incita aqueles seres a perceber um 

mundo de possibilidades e intercâmbio de espaços/tempos físicos, míticos, e oníricos 

(re)ssurgidos em forma de reminiscências que aproximam o passado, o presente e o futuro. 
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Estas insólitas experiências não ocasionam desconforto, medo ou inquietude naqueles seres 

que convivem com a anormalidade de forma muito natural. O estranhamento é um sentimento 

vivenciado pelos leitores, os quais se sentem ameaçados diante da transgressão causada por 

um elemento estranho, relacionado ao medo, conforme anuncia Roas (2014). O que os seres 

ficcionais parecem experimentar é uma indisposição perante o mundo prosaico e adentram no 

desconhecido à procura de um lugar de acomodação.  

Diante de tais premissas, podemos dizer que a hesitação, segundo a teoria todoroviana, 

já não abarca mais a amplitude do que se prevê em uma narrativa fantástica, muito menos se 

constitui em condição indispensável para a ocorrência do fantástico localizado em produções 

literárias modernas e pós-modernas. No entanto, nosso propósito não é discutir neste trabalho, 

a (in)validade das ideias do teórico búlgaro, pois reconhecemos o seu mérito em sistematizar 

uma das primeiras teorias sobre a literatura fantástica, seguida por muitos depois dele, no 

século XIX. No entanto, o que queremos ressaltar é o fato de que, a concepção de fantástico 

do século passado não pode ser o mesmo no nosso século. Os tempos são outros. As relações 

humanas, as transformações ocorridas no contexto social e cultural das sociedades afetam, de 

maneira lenta ou rápida, os ditames das artes de um modo geral e, portanto, da literatura. Isto 

significa que a literatura fantástica vem se reconstruindo, ao longo dos tempos, sobretudo no 

que se refere aos dois elementos indispensáveis para a sua composição: o real e o irreal. 

Assim sendo, somente a hesitação – elemento privilegiado por Todorov – não consegue dar 

conta dos textos atuais de natureza insólita. O que importa, na contemporaneidade, não é a 

explicação do fato insólito, uma vez que é impossível explicar o inexplicável. O que 

caracteriza, pois, a literatura fantástica contemporânea é a convivência simultânea entre o 

sobrenatural e o real, e o resultado desse embate, que é a perplexidade e o questionamento do 

leitor sobre a imutabilidade do real, conforme Roas (2014). 

De um modo geral, podemos afirmar que em torno da obra de Lygia Fagundes Telles 

há um leque de temáticas que já despertaram o interesse de muitos pesquisadores. De tal 

modo, muitos dos trabalhos realizados sobre a poética lygiana priorizam temáticas 

relacionadas à memória, à morte, ao duplo em suas várias nuanças, em especial sobre a 

metamorfose, questões, comumente, relacionadas à análise das personagens, em detrimento 

de outras categorias, como o tempo e o espaço, por exemplo, constituindo-se, desse modo, 

uma lacuna que necessita ser preenchida. Nesse sentido, acreditamos que a nossa pesquisa 

contribui com a ampliação de pesquisas a respeito das referidas categorias da narrativa, haja 

vista a sua importância para o entendimento da composição das personagens, para o 

desenrolar de suas ações e para o deflagrar de sentidos outros, em específico, a manifestação 
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do fantástico no plano da diegese. Esperamos, igualmente, que nossa análise desperte a 

curiosidade em estudiosos que desejem conhecer melhor a ficção de Fagundes Telles, 

considerando o fato de que sua obra não se restringe apenas ao fantástico, pois isto seria 

limitar uma vida literária iniciada na juventude e que vem sendo lapidada ao longo dos anos. 

Em última instância, o interesse em pesquisar a poética da autora justifica-se pelo fato de 

constituir uma obra que se vale do absurdo como instrumento de denúncia, seja para atestar os 

limites difusos entre o possível e o impossível, seja para mostrar que em um mundo caótico e 

fragmentado tal qual vivemos, existe um indivíduo atormentado pela incessante busca da 

identidade perdida. O mergulho, então, em um universo paralelo, desconhecido, misterioso 

pode surgir como uma tentativa de (re)encontro com o próprio “eu”, temática perene nos 

nossos dias. Nestes moldes, compreendemos que há uma tendência, cada vez mais forte, no 

fazer artístico da autora, em integrar a fantasia à realidade, estreitando seus laços. Nessa 

perspectiva, a sua ficção parece querer mostrar que instâncias como interior e exterior, 

consciente e inconsciente, razão e loucura, sonho e realidade, vida e morte estão intimamente 

relacionados com a complexidade e constituição do ser humano, pois mesmo que o homem 

tenha se aproximado da ciência, da lógica e da razão, ele não conseguiu, ainda, se 

desvencilhar da magia, do mito e do encantamento, elementos que o acompanham desde os 

seus primórdios.  
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