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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar a vertente ficcional do fantástico em 

três contos de Tutaméia: terceiras estórias (1967), de João Guimarães Rosa. Os 

contos selecionados para análise são, respectivamente, “Presepe”, “Droenha” e 

“Umas formas”. A problemática deste trabalho se baseia no estudo sobre as 

realidades insólitas e a manifestação do duplo e do estranho como traços do 

fantástico em sua produção literária. Desse modo, o duplo e o estranho apresentam-

se como temas privilegiados na ficção rosiana e, principalmente, em Tutaméia. 

Ademais, é importante levar em conta que os estudos sobre Guimarães Rosa 

prestigiam aspectos regionais e culturais, em detrimento do fantástico e seus 

desdobramentos, como o duplo e o efeito de estranhamento, principalmente, em 

Tutámeia. As escassas publicações sobre o assunto denotam que a vertente 

fantástica na ficção rosiana não recebeu o reconhecimento merecido. Nesse sentido, 

defendemos a necessidade de uma reflexão crítica sobre os aspectos irreais que 

causam o sentimento de estranheza e de inquietação na narrativa estudada. Dentre 

os trabalhos que integram a fortuna crítica rosiana, destacamos a pesquisa de 

Covizzi (1978) como uma importante referência. Entretanto, é relevante frisar que 

esse estudo não inclui os contos de Tutaméia. Verifica-se, portanto, uma lacuna 

sobre o assunto em sua fortuna crítica. Para tanto, elegemos como referencial 

teórico norteador os postulados teóricos sobre o fantástico formulados por Todorov 

(1981); Castex (1951); Ceserani (2006); Roas (2014), Furtado (1980) Bessière 

(1974), Cortázar (2006). Outro importante conceito na leitura pretendida é a 

concepção de estranho, tal como concebe Freud (1969). Acrescentam-se, ainda as 

perspectivas de Rank (2014), Rosset (2008) e Bravo (1988) sobre o duplo, 

fundamentais para compreender o desdobramento do eu como manifestação do 

irreal na estrutura da narrativa. Em nossas hipóteses, os elementos irreais expressos 

na estrutura narrativa rosiana aproximam-se da conceituação de Calvino (2004), 

sobretudo as concepções de “fantástico visionário” e “fantástico cotidiano” que o 

escritor emprega em sua teorização sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: Conto brasileiro. Fantástico. João Guimarães Rosa. Tutaméia: 

terceiras estórias.  

  



ABSTRACT 

 
The present research aims to analyze the fictional aspect of the fantastic in three 

short stories of Tutaméia: terceiras estórias (1967), by João Guimarães Rosa. The 

short stories selected to analysis are, respectively, “Droenha”, “Presepe” and “Umas 

formas”. The problematic of this research is based in the study about unusual 

realities, manifestation of double and the strange as traces of the fantastic in its 

literary production. Therefore, the double and the strange present themselves as 

privileged themes in the rosiana fiction and mainly in Tutaméia. Furthermore, it is 

important to take into account that the studies about Guimarães Rosa honor regional 

and cultural aspects, at the expense of the fantastic and its developments, as the 

double and the effect of strangeness, for instance, especially in Tutaméia. The few 

publications about the topic denote that the fantastic aspect in rosiana fiction did not 

receive the deserved recognition. In this sense, we defend the need of a critical 

reflection about the unreal aspects that cause the feeling of strangeness and 

restlessness in the studied narratives. Among the papers that integrate the rosiana 

critical fortune, we highlight Covizzi’s research (1978) as an important reference. 

However, it is relevant to stress that this study does not include the short stories of 

Tutaméia. It is, therefore, verified a gap about the subject in its critical fortune. For 

this purpose, we have elected as guiding theoretical reference the theoretical 

postulates about the fantastic formulated by Todorov (1981); Castex (1951); 

Ceserani (2006); Roas (2014), Furtado (1980) Bessière (1974), Cortázar (2006). 

Another important concept in the intended reading is the conception of strange, such 

as conceives Freud (1969). Yet we add to it the perspectives of Rank (2014), Rosset 

(2008) and Bravo (1988) about the double, fundamentals to comprehend the 

development of “I” as a manifestation of unreal in the narrative’s structure. In our 

hypothesis, the unreal elements expressed in the rosiana’s narrative structure come 

closer to the concept of Calvino (2004), mainly the conceptions of “visionary 

fantastic” and “daily fantastic” that the writer employs in its theorization about the 

subject. 

 

Key words: Brazilian short stories. Fantastic. João Guimarães Rosa. Tutaméia: 

terceiras estórias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
"Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo." 

(João Guimarães Rosa) 
 

O objetivo desta pesquisa é analisar os aspectos do fantástico em três 

contos de Tutaméia: Terceiras Estórias, de João Guimarães Rosa1 (1908-1967), 

publicada em 1967. O corpus para análise deste estudo é composto pelos contos: 

“Droenha”, “Presepe” e “Umas Formas”. Tal escolha se justifica pelo fato da 

configuração do elemento fantástico está presente na obra sob dois aspectos: o 

visionário e a naturalização do irreal. Dessa forma, pretende-se investigar neste 

estudo traços do fantástico na contística de João Guimarães Rosa, especificamente, 

em três contos de Tutaméia, destacando similaridades e dessemelhança. Assim, 

faz-se necessária uma breve explanação sobre a literatura fantástica e sobre a 

natureza do modo fantástico.  

O texto fantástico é um tipo de narrativa que tem como marca a 

transgressão das leis naturais e racionais, sobretudo aquilo que entendemos como 

normalidade. A vertente fantástica no texto literário irrompe a racionalidade com a 

introdução de elementos irreais, por exemplo, sobrenatural, monstros, sombras, 

duplos, alucinações, exaltação ao mundo onírico, que se confundem e rompem com 

a realidade, com normas e com regras sociais. Ana Luiza Camarani em recente 

estudo, A literatura fantástica: caminhos teóricos (2014), sobre a importância as 

narrativas fantásticas e sua relevância para a ficção, de um modo geral, afirma que 

as narrativas consideradas fantásticas são aquelas que “ao mesmo tempo pela 

aliança e pela oposição que estabelece entre as ordens do real e do sobrenatural, 

promovendo a ambiguidade, a incerteza no que se refere à manifestação dos 

fenômenos estranhos, insólitos, mágicos, sobrenaturais” (CAMARANI, 2014, p. 7-8).  

A referida autora afirma que o termo fantástico surge na concepção literária 

com a tradução da obra literária Phantasiestücke in Callot’s Manierde E. T. A. 

Hoffmann (1813), “[...] a palavra alemã “Phantastich” evocava inicialmente as formas 

breves da fantasia e, na época romântica, trazia à lembrança tudo o que se referia 

ao domínio do imaginário” (CAMARANI, 2014, p. 34). Nesse contexto, a citada 

palavra torna-se um adjetivo à escrita do Romantismo. 
                                                        
1 Em algumas partes desta pesquisa, utiliza-se o epíteto de JGR para tratamos o autor mineiro, João 
Guimarães Rosa. 
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Os textos teóricos fundadores sobre a literatura fantástica trazem visões 

distintas acerca da sua natureza: o fantástico, o romance gótico, o realismo mágico, 

o fantástico contemporâneo e o neofantástico. Entre estudiosos da área, há um 

consenso que o estudo do fantástico se origina no século XIX, no Romantismo 

europeu com o contista e crítico literário Charles Nodier (1780-1844) e tem como 

sucessor Guy de Maupassant (1850-1893), também contista e autor de alguns 

ensaios críticos-teóricos sobre a literatura fantástica (CAMARANI, 2014, p. 35). De 

acordo com a mesma autora, os dois contistas franceses tecem perspectivas 

distintas para a noção de fantástico. O primeiro elege o fantástico puro em que os 

personagens possuem modo de figuração dos seres ficcionais visionários e não há 

quaisquer explicações para os eventos que sucedem as suas narrativas. Já 

Maupassant, elege um tipo de fantástico interior da alma humana, cujo medo é o 

principal causador das alucinações e visões, porém há, de maneira geral, uma 

explicação para os fenômenos que ocorrem nas narrativas. 

Desse modo, tal como Ítalo Calvino elege em sua célebre antologia dos 

contos fantásticos do século XIX, Contos fantástico do século XIX: o fantástico 

visionário e o fantástico cotidiano (2004), uma coletânea de contos fantásticos 

mundiais, cuja conceituação se dá na separação do clássico e do moderno, ou seja, 

respectivamente, fantástico visionário e fantástico cotidiano. O modo considerado 

visionário tem sua predominância no início do século XIX, cujas narrativas têm a 

prevalência de elementos visuais que irrompem a realidade habitual das coisas, 

como por exemplo, fantasmas, espectros, monstros, vampiros, feitiços, bruxas, ou 

seja, há uma supremacia dos elementos que envolvem a atmosfera do macabro, do 

demoníaco e do sobrenatural. A segunda configuração dada por Calvino (2004) 

segue a perspectiva do cotidiano ou psicológico, inclusive tem relevante 

predominância no final do século XIX e início do século XX. Vale salientar que, 

nesse cenário, as narrativas trazem o elemento insólito dentro da realidade 

cotidiana, assim pode-se entender como abstrato, mental ou psicológico, visto que o 

“[...] o sobrenatural permanece invisível, é mais ‘sentido’ do que ‘visto’, participando 

de uma dimensão interior como estado de ânimo ou como conjectura” (CALVINO, 

2004, p. 13). Dessa maneira, no fantástico contemporâneo o aspecto sobrenatural 

se configura de maneira diferente do visionário, sobretudo, porque há uma 

naturalização do irreal no cotidiano real. 



14 
 

Para Calvino (2004), o marco inicial do conto fantástico é na Alemanha com 

o clássico “O homem de areia” de E. T. A. Hoffmann. Sua antologia seleciona textos 

que separam o fantástico clássico do moderno, para isto o autor escolhe contos 

consagrados na era clássica, como por exemplo, Jan Potocki com História do 

demoníaco Pacheco, Joseph von Eichendorff com “Sortilégio de outono”, E. T. A. 

Hoffmann “O Homem de Areia” finalizando a era com Joseph Sheridan Le Fanu “O 

fantasma e o consertador de ossos”. O segundo momento é iniciado pelo célebre 

autor Edgar Allan Poe com o conto “Coração denunciador” e finaliza com Henry 

James com “Os amigos dos amigos”, Rudyard Kipling com “Os construtores de 

pontes” Herbert G. Wells “Em terra de cego”. 

Tomando por base o corpus dessa pesquisa, percebemos que na escrita 

rosiana há contos que figurativizam o visionário e outros que expressam a natureza 

do fantástico psicológico, potencializando a naturalização dos aspectos irreais no 

cotidiano real. Em Rosa, o fantástico transita entre traços que são concebidos como 

a literatura do medo e outros que a teoria apresenta como naturalização do irreal. 

Nesta perspectiva, a do corpus se deu por não localizarmos na fortuna crítica do 

escritor, estudos de fôlego que abordam o fantástico. Nesse panorama, notamos 

algumas pesquisas, muito embora ainda escassas e sem o devido reconhecimento, 

neste âmbito, destacamos um estudo de grande relevância a análise de Lenira 

Covizzi com a obra O insólito em Guimarães Rosa e Borges (1978). Covizzi (1978) 

analisa em seu estudo o evento insólito ficcional na escrita de dois autores 

consagrados pela crítica mundial, o brasileiro João Guimarães Rosa e do argentino 

Jorge Luis Borges. Vale ressaltar que é um estudo pioneiro, principalmente, ao tratar 

o evento fantástico na literatura rosiana, o qual analisa os elementos ficcionais 

inseridos na literatura fantástica de cada um fazendo uma relação de semelhanças e 

dessemelhanças entre os grandes mestres. Neste sentido, entendemos que há uma 

necessidade de reflexão sobre a natureza fantástica como vertente teórica para os 

relatos que integram a última obra publicada em vida de João Guimarães Rosa. 

A problematização dessa pesquisa se dá sob os seguintes questionamentos: 

qual a natureza do fantástico de Guimarães Rosa? Nas narrativas: “Droenha”, 

“Umas formas” e “Presepe” há convergências no delineamento de atmosferas 

fantásticas? Como Guimarães Rosa estabelece as relações binárias: real e irreal, 

possível e impossível nos contos propostos? Em análise comparativa do corpus, é 

lícito indagar: quais as especificidades do fantástico rosiano? São semelhantes? Se 
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não semelhantes na configuração, que aspectos do fantástico definem a 

dessemelhança? 

Dessa forma, há uma breve explanação acerca do tipo de narrativa escolhida 

para essa pesquisa, o conto, sua relevância no cenário literário mundial até chegar 

ao conto fantástico, visando discutir sobre os traços que caracterizam os aspectos 

insólitos, estranhos, duplos, sobrenaturais e o entrecruzamento entre eles na escrita 

rosiana. Ademais, uma reflexão sobre a natureza do fantástico cujos traços 

temáticos e formais são tratados à luz de Todorov (1981) e Roas (2014). 

Na abordagem dos contos destacamos a seguinte hipótese: a figurativização 

dos elementos sobrenaturais e incomuns presentes nos três contos denotam ora o 

fantástico visionário, ora naturalização do irreal no cotidiano dos seres ficcionais. 

Frente a isso, elegemos os contos que, em nossas hipóteses ressaltam, sob 

perspectivas diferentes, manifestações do evento insólito: duplos, monstros e 

estranhos. Convém ressaltar que em Tutaméia há diversas narrativas que poderiam 

ser analisadas sob essa ótica, contudo, nossa escolha se deu pelo fato de cada 

conto configurar um evento insólito marcado por marca distinta, ora duplo ora 

monstro ora o irreal na essência do contexto real. 

Seguindo essa premissa, tratamos à luz dos postulados de Calvino (2004), a 

dicotomia que agrega valor a pesquisa: visionário ou psicológico, isto é, do corpus 

escolhido vemos configurações marcadas pelo fantástico visionário, o qual o 

elemento sobrenatural é exaltado através da figurativização do fantasma e do 

monstro; o duplo por metamorfose, ou a expressão do duplo se configura na fusão 

ou cisão da personagem por motivo da transformação física e ou psíquica; o 

fantástico em seu entrecruzamento com o mito primitivo, observando o confronto do 

real com o irreal. 

Ao analisarmos a questão do desdobramento do eu em Tutaméia, faz-se 

necessário a conceituação de duplo, também tratado na crítica literária com 

sinônimos de alter ego, sósias, o outro, der Doppelgänger, expressos na obra de 

ficção nos estudos de Otto Rank (2014), Rosset (2008) e Bravo (1998). Otto Rank 

em O duplo: um estudo psicanalítico (2014), obra precursora acerca do tema do 

duplo, pontua que essa manifestação na literatura, principalmente no apogeu do 

Romantismo, o duplo “[...] simboliza um sujeito que se vê cindido em dois, movido 

por forças antagônicas que lutam internamente e podem levá-lo à autodestruição” 

(RANK, 2014, 164). O esfacelamento do ser se apresenta na literatura em forma de 
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sósias, espelho d’água, espíritos, sombras, irmãos gêmeos, monstros, “[...] o sinistro 

duplo é claramente uma cisão tornada independente e visível do eu” (RANK, 2014, 

p. 8). Nessa concepção, a expressão do duplo se origina das manifestações 

culturais, das crenças ou superstições dos povos, tendo na literatura supremacia 

quanto aos temas relacionados à dualidade do ser em outro ser ilusório, psicológico 

ora por cisão ou multiplicação do eu (sombra, reflexo, retrato, espelho, espírito, etc), 

ora por consciência dupla (RANK, 2014, p. 11). 

Podemos destacar ainda, outra abordagem desta categoria, o estudo de 

Nicole Bravo no verbete “Duplo” na obra Dicionário de mitos literários (1998), no qual 

afirma que a categoria do duplo é um sinônimo do alter ego, isto é, apresenta-se 

como “[...] aquele que caminha ao lado, o companheiro de estrada” (BRAVO, 1998, 

p. 262). Em consonância com esse pensamento, destacamos os estudos de 

Clément Rosset na obra O real e seu duplo: ensaios sobre a ilusão (2008), que 

consiste na apresentação das características do duplo na literatura e em outras 

áreas. O referido autor divide em formas distintas as manifestações do duplo nos 

aspectos, oracular, metafísico e psicológico. 

Diante disso, sobre o autor proposto para esse estudo, convém dizer que a 

crítica literária tem destacado, de maneira geral, o regionalismo, o mito, a linguagem, 

o fantástico e o duplo como traços prestigiados pelo escritor mineiro. Na ficção de 

Rosa, o regionalismo é apontado como uma temática central, entretanto outros 

temas ficam esquecidos ou segregados, em trabalhos de fôlego. De tal modo, 

podemos dizer que na ficção Rosiana as temáticas se entrelaçam em um ambiente 

sertanejo que apresenta concepções literais, geográficas e miméticas, configurando-

se como um sertão universal, cujos personagens sofrem os dilemas cotidianos em 

uma realidade figurativizada, ou seja, há o predomínio de fenômenos que subvertem 

a noção que temos de normalidade. Dessa forma, os estudos sobre a ficção de 

Guimarães Rosa voltam-se com mais frequência para o estudo do mito arcaico como 

se observa em A mitológica rosiana (1978),de Walnice Nogueira Galvão com 

análises voltadas para as obras publicadas antes de Tutaméia, como por exemplo, 

Sagarana (1946) e Grande Sertão: Veredas (1956); Primeiras estórias (1962). Sobre 

essa última obra, há estudos frequentes sobre o mito de Narciso, o duplo e o mito de 

origem, como por exemplo, os trabalhos de fôlego que exaltam a temática do mito: 

(1) A configuração do universo mitopoético em a Menina de lá (1993), de Vera Lúcia 

Rodella Abriatta; (2) Lugar do mito: narrativa e processo social nas Primeiras 
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estórias de Guimarães Rosa (2006), de Ana Paula Pacheco; (3) O mito da 

linguagem literária em Partida Audaz Navegantes (2003), de Maria Virginia Macial. 

Em recentes estudos sobre a temática do duplo: (1) A representação do duplo no 

conto em O espelho de João Guimarães Rosa (2011), de Antonia Marly Moura da 

Silva; (2) O outro que se lê: O espelho de Guimarães Rosa (2011) de Marcelo 

Jacques de Moraes. Na obra Grande Sertão: veredas, o relevante estudo voltado à 

temática do regionalismo, JGR: a metafísica do Grande Sertão (1994), de Francis 

Uteza. 

Para a consolidação dessa pesquisa, o método de análise partiu do geral para 

o particular, ou seja, houve a necessidade de um estudo voltado para o fantástico e 

suas manifestações como o duplo e o estranho, por exemplo, até chegar à estética 

rosiana, com o intuito de analisar sua última obra, Tutaméia. A metodologia desta 

pesquisa é qualitativa-interpretativa, da qual utilizamos o estudo através de materiais 

impressos ou on-line sobre a temática proposta. Trata-se ainda de uma abordagem 

crítico comparativa em que se buscam ressaltar traços, convergentes e ou 

divergentes, observados na configuração do fantástico nos três contos selecionados.  

Nesta perspectiva, o referencial teórico se pauta nas respectivas teorias: 

conto, conto fantástico e conto brasileiro contemporâneo. Na teoria do conto, para 

tanto recorremos aos conceitos dos autores Lucas (1983), Cortázar (2006), 

Benjamin (1985), Gotlib (2006), Gancho (2002); do conto fantástico: Rodrigues 

(1988), Todorov (1981) Roas (2014) Bessière (1974); Calvino (2004), Santos e 

Gama-Khalil (2012); Mello (2003), Magalhães Júnior (1972) Calasans (1988), entre 

outros de igual relevância; do conto brasileiro: Ogliari (2014), Bosi (1975), Hohlfeldt 

(1988), Passos (2001), Lima (1983), entre outros. Para compreender a natureza do 

fantástico elegemos os seguintes teóricos: Todorov (1981) e Roas (2014), as visões 

de Castex (1951), Vax (1960) e Callois (1965), com o intuito de mostrar conceitos 

norteadores sobre o assunto. Em consonância com esses estudos, concebemos, à 

luz de Bessière (1974), o conceito de incerteza ligado ao fantástico. Sobre a 

classificação e divisão do fantástico, entre a tradição e a modernidade, utilizamos 

Calvino (2004), a fim de demonstrar o aspecto do sobrenatural como marca 

recorrente e indicador na literatura fantástica. Sobre o fantástico rosiano 

considerando sua relevância para a literatura brasileira, investigamos sua obra à luz 

de Galvão (2000), Simões (1988), Novis (1989), Silva (2012, 2016), Nunes (2013), 

entre outros.  
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O primeiro capítulo intitulado de “O gênero conto: um breve percurso teórico” 

traz uma reflexão sobre gênero conto, sua apresentação no cenário literário, 

realçando aspectos que proporcionaram a produção contística e suas formas 

estéticas históricas que compõem o cânone. Nestas concepções teóricas iniciais 

sobre o gênero abordamos a noção do conto fantástico, considerando seu 

surgimento no seio do Romantismo, seus contistas pioneiros como, por exemplo, 

Edgar Allan Poe e Guy Maupassant e o conto como efeito de sentido, o drama 

estático de Tchekov, entre outros autores e críticos da área. 

“Enredos e desenredos...: o conto fantástico de Guimarães Rosa” é o título do 

capítulo seguinte. Neste recorte, tratamos de forma breve algumas contribuições 

sobre o autor mineiro em seu contexto de produção ficcional. Para isso, abordamos, 

especificamente, o conto fantástico rosiano para em seguida abordar a obra em 

questão. 

Ademais, no terceiro capítulo intitulado de “O inverso do enredo: a (re)criação 

da realidade fantástica”,  analisamos o corpus da pesquisa, inicialmente, o conto 

“Presepe”, cuja análise se dá na perspectiva do estranho à luz de Freud (1919), no 

enlace com o fantástico. Neste conto, o elemento inquietante é manifestado através 

das ações da personagem Tio Bola, um velhinho deixado em casa pela família na 

noite de natal. O protagonista ritualiza a noite sagrada do Natal Cristão em sua 

fazenda com a ajuda de seus empregados, Nhota e Anjão e dos bichos, o burro e o 

boi, no qual tem como cenário o curral, o quintal da fazenda e o cocho dos animais 

que serve como manjedoura, representando assim, um estranho presépio de natal. 

Na análise seguinte, abordamos o conto “Droenha”, da qual pretendemos 

refletir sobre o fantástico e a manifestação do duplo, a configuração do fantástico 

visionário segundo Calvino (2004) acerca do sobrenatural, a dualidade à luz de Rank 

(2014), a configuração metafórica dos nomes de “Droenha” em Martins (2001) e 

Silva (2012). A narrativa em questão apresenta um narrador em terceira pessoa que 

observa os fatos e não emite a certeza do que observa para seu narratário, 

configurando-se em uma visão ambígua. Os personagens da narrativa, inicialmente, 

Jenzirico e Zevasco se envolvem em um misterioso assassinato. Jenzirico mata ou 

pensa que assassina Zevasco, pois o narrador não esclarece a efetivação da ação. 

Diante dessa situação, Jenzirico foge para um lugar ermo, a Serra. Trata-se de uma 

embrenhada serra com pedras que tem como habitantes criminosos e macacos. 

Nesse espaço cheio de mistérios, delírios e sonhos (pesadelos), Jenzirico culpa-se 
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pela morte de Zevasco procurando dentro de si motivos pelo quais justifiquem o ato 

fatídico.  

Na sequência, analisamos o conto “Umas formas”, seguindo a orientação da 

manifestação do fantástico visionário de Calvino (2004) Ceserani (2006) e Roas 

(2014) abordamos, ainda, a irrupção do sobrenatural (fantasma e monstro) na 

narrativa em questão à luz da teoria do duplo de Rank (2014) e Bravo (1998). No 

referido conto, temos um narrador em terceira pessoa que observa as ações e 

repassa ao leitor em um discurso ambíguo. A narrativa tem como espaço a igreja 

matriz de uma cidadezinha típica do sertão rosiano, que é palco de manifestações 

insólitas e inacreditáveis, pois misteriosamente acontece uma aparição de um 

fantasma, depois de um monstro. No entanto, o padre se propõe à resolução do 

caso, assim o mesmo presencia o surgimento do monstro ou a partir dele acontece o 

nascimento das formas hediondas, pois o narrador não mostra ao seu narratário as 

ações de forma clara.  

Por conseguinte, no capítulo que segue “Estranhos, duplos e monstros: três 

contos, três perspectivas” desenvolvemos uma análise comparativa, ressaltando as 

similitudes e as diferenças. Buscando com isso, uma reflexão crítica da maneira 

como Guimarães Rosa trabalha a naturalização do irreal e o fantástico visionário no 

cenário cotidiano sertanejo. Muito embora, deve-se lembrar que não procuramos 

responder a problemática de forma assertiva e exata (imutável), mas sim, 

procuramos refletir algumas possibilidades de interpretação aos contos escolhidos à 

luz da teoria fantástica. 
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2 O GÊNERO CONTO: UM BREVE PERCURSO TEÓRICO 

 

“O contista é seguro na arte do essencial”. 

(Fábio Lucas) 
 

Neste capítulo, serão abordados aspectos da narrativa curta, o conto, a fim de 

ressaltar a origem, a evolução e as fronteiras entre outras narrativas, tendo como 

objetivo apresentar traços distintivos de um gênero tão controverso. Dessa maneira, 

para tratar das fronteiras entre as formas ficcionais, considera-se significativa a 

contribuição de Julio Cortázar expressa em sua obra intitulada Valise de Cronopio 

(1974), na qual o autor apresenta importantes perspectivas teóricas sobre o gênero 

conto e suas fronteiras, o romance, a poesia e outras formas de ficção. Cortázar 

(2006), ao comparar o romance e conto faz uma analogia com um combate de uma 

luta de boxe, em que “[...] o romance ganha sempre por pontos, enquanto que o 

conto deve ganhar por knock-out, isto é, nocaute” (CÓRTAZAR, 2006, p. 152, grifos 

nossos). 

Seguindo esse pensamento, consideram-se referências norteadoras as 

perspectivas conceituais formuladas por consagrados contistas do cânone mundial e 

nacional, dentre os quais, convém destacar, Poe, Maupassant, Tchekhov. Para além 

da teoria, sobretudo no que se refere às primeiras manifestações do conto no Brasil, 

ressaltamos os pioneiros nessa arte: Álvares de Azevedo e Machado de Assis, entre 

outros. Acrescentam-se, ainda as contribuições de críticos da literatura sobre as 

manifestações do aspecto do fantástico na narrativa curta de Guimarães Rosa, 

especificamente, em Tutaméia. 

Nesta dissertação, inicialmente, tratamos do surgimento do conto como 

concepção de uma narrativa condensada, traço que parece ser um consenso entre 

estudiosos da área ao referir-se as fronteiras as quais definem a ficção narrativa. 

Dessa forma, apresentamos o gênero conto numa perspectiva ampla e em seguida, 

de um modo mais restrito, a perspectiva conceitual do conto fantástico.  

Dada a natureza do fantástico rosiano, em hipóteses deste estudo, defende-

se que o escritor mineiro prestigia um discurso mimético pautado no 

entrecruzamento do real e irreal, do estranho com o familiar. Nessa perspectiva, 

para a abordagem pretendida aqui, pontua-se necessária uma breve conceituação 
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acerca da teoria do estranho à luz de Sigmund Freud (1919), fundamental para a 

análise dos contos selecionados como nosso objeto de estudo, a saber: “Droenha”, 

“Presepe” e “Umas Formas”. 

 

2.1 O gênero conto e suas metamorfoses estéticas 

 

A autora Candida Vilares Gancho traz em sua obra Como analisar narrativas 

(2002), um conceito didático e simples para a tipologia do conto. Para ela, o conto é 

um tipo de narrativa curta que possui como objetivo principal: 

 
Condensar conflito, tempo, espaço e reduzir o número de 
personagens. O conto é um tipo de narrativa tradicional, isto é, já 
adotado por muitos autores nos séculos XVI e XVII, como Cervantes 
e Voltaire, mas que hoje é muito apreciado por autores e leitores, 
ainda que tenha adquirido características diferentes, por exemplo, 
deixar de lado a intenção moralizante e adotar o fantástico ou o 
psicológico para elaborar o enredo (GANCHO, 2002, p. 8). 

 
O ato de contar histórias é uma característica inerente à espécie humana. A 

ação de narrar algo está diretamente ligada à condição de relações humanas entre 

si ou com a natureza e com o mundo. Convém ressaltar, a importância do propagar 

histórias para a humanidade como uma atividade de ação, cuja herança é a partilha 

de vivências e a troca de experiências de um povo.  

Ao tratar de peculiaridades sobre o narrar, Walter Benjamin em sua célebre 

obra O Narrador (1985) elege o fator da experiência como a gênese sobre a qual 

bebem todos os narradores. Para ele, na literatura escrita, a arte de transmitir, em 

seus primórdios é atribuída a dois grupos de narradores, os camponeses e os 

marinheiros. O primeiro grupo, os camponeses, diz respeito ao estilo voltado ao 

habitante fixo de determinado local, cujo entendimento e propagação da cultura, da 

tradição estão presentes no seu narrar. No segundo grupo, Benjamin (1985), refere-

se ao marinheiro como um nato contador de histórias, pois ele remete à figura do 

viajante, ou seja, àqueles que possuem a experiência da itinerância como matéria 

para seus relatos. Para o mesmo autor, a arte do narrador, ao mesmo tempo em que 

morre, renasce em uma nova forma de recontar, isto é, quando a arte da contação 

perde força, surge, no início da era moderna, o gênero romance, forma ficcional de 

grande prestígio na evolução do narrar. Frente a isso, Benjamin (1985) afirma que o 
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limite que separa a epopeia e a tradição oral do gênero romance é o surgimento do 

livro, que está ligada diretamente ao advento da imprensa. 

Sobretudo, a literatura oral faz parte da cultura de um povo e contribui para a 

troca no “boca em boca”, pois permite que as gerações compartilhem suas histórias 

e seu legado cultural. Além disso, possui também o objetivo de buscar explicações 

empíricas (mitos) e entendimentos acerca do mundo, por exemplo, a necessidade 

de compreensão para fenômenos naturais e das condições do homem e da mulher 

na terra (vida e morte). Especialmente, em relação à ciência, que só depois de 

algum tempo consegue explicar por meio de experiências científicas comprovadas, 

estudos e observações uma explicação racional para alguns fenômenos que 

inquietam a humanidade.  

O contar e o recontar vêm acompanhando a humanidade desde as mais 

recônditas civilizações como bem define Nádia Battella Gotlib na obra Teoria do 

conto, “[...] O contar (do latim computare) uma estória, em princípio, oralmente, 

evolui para registrar as estórias, por escrito. Mas o contar não é simplesmente um 

relatar acontecimentos ou ações” (GOTLIB, 2006, p. 12). Nessa concepção, o contar 

se configura como herança e história de um povo ou cultura por intermédio da 

imortalidade da escrita. 

Luíza de Maria em sua obra O que é conto? (1984), analisa que o conto oral é 

uma expressão do maravilhoso, em uma linguagem que fala de prodígios 

fantásticos, oralmente transmitido de gerações a gerações, inclusive o conto 

enquanto gênero adquire uma formulação artística e literária, escorregando do 

domínio coletivo da linguagem para o universo do estilo individual de certo escritor. 

De um modo geral, podemos dizer que são duas formas, o conto popular e o conto 

literário como referências que se imbricam, inicialmente, e avançam de tal modo que 

os estudiosos buscaram demarcar as fronteiras à luz de perspectivas teóricas 

importantes em sua história como gênero. 

Sabe-se que na teoria do conto é consenso sua complexa definição, visto que 

outras formas ficcionais imbricadas em sua composição. Desse modo, no acirrado 

debate sobre o que é conto consideramos significativa a conceituação de Cortázar 

(2006, p. 150), para quem o conto é visto como caleidoscópio de manifestações, 

conforme se observa no fragmento que segue: 
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Se não tivermos uma ideia viva do que é um conto, teremos perdido 
tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do 
homem onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma 
batalha fraternal, se me for permitido o termo; e o resultado dessa 
própria batalha é o conto, uma síntese viva e ao mesmo tempo uma 
vida sintetizada. 

 

Para Cortázar a matéria fundamental do conto literário é a própria vida 

humana, ou seja, o homem, as mulheres e suas relações sociais são usados na 

ficção contista como forma de manifestação do que poderia acontecer no cotidiano 

social e psicológico dos seres reais no mundo fictício do conto. Dessa maneira, a 

literatura carrega a expressão humana e suas relações, por meio da 

verossimilhança, a realidade cotidiana para a vivência e relação dos seres ficcionais. 

Na tradição do conto, considerando-se os atributos do conto popular como 

embrião do gênero, convém levar em conta, em sua origem, a forma simplificada de 

contação de histórias, uma vez que, esse fenômeno advém das várias formas de se 

contar algo, isto é, na tradição oral. Sobre tal perspectiva, convém lembrar o ensaio 

“O conto no Brasil moderno: 1922-1982” (1983), de Fábio Lucas, que afirma que as 

“[...] narrativas domésticas, a fábula, a anedota, o caso também conhecido como 
causo, o provérbio, os enredos curtos de tom libertino, piedoso ou moralizante” 

(LUCAS, 1983, p. 106, grifo nosso) apresentando-se como herança do conto 

moderno ao conto contemporâneo.  

No cenário crítico e teórico, o insistente debate entre os estudiosos sobre as 

fronteiras entre os gêneros em prosa em sua expressão moderna e contemporânea 

tem dificultado um consenso sobre o que é o conto; no embate científico, convém 

destacar a oportuna perspectiva de Lucas sobre o assunto, sobretudo no que se 

refere ao romance, concebido como a “[...] epopéia burguesa, o conto, dada a 

necessidade de unidade de tempo, o corte de realidade, pode estar ligado ao drama, 

principalmente pelo uso de uma faixa da vida diária, intensificada pelo efeito 

armado” (LUCAS, 1983, p. 123). 

O conto como gênero literário emerge dos recônditos mais antigos, pois é a 

partir das narrativas orais que esse gênero narrativo surge. O ato de contar histórias 

e causos configurou-se em diversas formas durante os séculos, porém o conto, 

enquanto gênero literário da atualidade vem realçando maneiras inovadoras de 

escrita como, por exemplo, o modo ficcional de Edgar Allan Poe, em seus 
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consagrados contos fantásticos, o traço psicológico de Machado de Assis, o 

elemento introspectivo ou a sondagem interior de Clarice Lispector, entre outros.  

Concisão e brevidade são as principais características do conto literário, 

conforme destaca Maria (1985), no entanto, nem sempre o autor é conciso e 

simples, visto que a referida classificação não é considerada tão simplista graças às 

formas tradicionais precursoras de escrita do gênero de Poe e Tchekhov que 

utilizavam narrativas um pouco mais extensas.  

A constituição do conto moderno foi se distinguindo do romance, que era a 

forma de escrita mais tradicional, por meio de vários fatores como, a condensação 

(concisão), a semelhança com a anedota e o drama e sua expressão poética. De 

acordo com essa perspectiva, vale ressaltar a definição de Julio Cortázar, em Valise 

de Cronópio (1974), na qual aponta uma classificação muito coerente sobre as 

especificidades e fronteiras entre as formas ficcionais. Assim, o autor situa o gênero 

na produção contística dos países de língua espanhola e portuguesa, 

especificamente, na América Latina. 

Segundo Cortázar (2006), o gênero conto tem um caráter peculiar, contudo 

sempre houve certa comparação com o gênero do romance, dada sua tradição e 

prevalência histórica. Todavia, algumas características distinguem e assimilam os 

dois gêneros: enquanto o romance “[...] se desenvolve no papel, e, portanto, no 

tempo de leitura, sem outros limites que o esgotamento da matéria romanceada; por 

sua vez, o conto parte da noção de limite, e, em primeiro lugar, de limite físico” 

(CORTÁZAR, 2006, p. 151), sendo, nesse caso, muitas vezes, confundido com outro 

gênero: a novela. O conto e o romance possuem também características 

semelhantes, quando comparados à fotografia e ao cinema, uma vez que nesse 

último há certa "ordem aberta", “[...] enquanto que uma fotografia bem realizada 

pressupõe uma justa limitação prévia, imposta em parte pelo reduzido campo que a 

câmara abrange e pela forma com que o fotógrafo utiliza esteticamente essa 

limitação” (CORTÁZAR, 2006, p. 151). 

Vê-se, então, um consenso, no qual o conto é eleito como narrativa 

privilegiada, sobretudo como manifestação estética na América Latina. O autor faz 

uma distinção pertinente dos demais gêneros, romance, novela e até mesmo dos 

gêneros, filme, cinema e fotografia, ressaltando também suas similitudes. Para ele, o 

romance e o cinema conseguem captar a amplitude de uma realidade multiforme, 

sob aspectos parciais e cumulativos, enquanto o conto e a fotografia captam 
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determinada imagem ou acontecimento de significância para a representação 

mimética (CORTÁZAR, 2006). 

Dessa forma, o conto se estabeleceu como uma das narrativas curtas da 

contemporaneidade pela natureza de sua condensação. Entretanto, esse não é o 

único fator que proporcionou sua produção em larga escala, uma vez que houve 

uma real necessidade de enquadramento estrutural nos veículos de divulgação da 

imprensa, que teve como consequência a condensação da narrativa. 

Ítalo Nunes Ogliari em sua tese A poética do conto pós-moderno e a situação 

do gênero no Brasil (2010) reflete sobre essa problemática, afirmando que esse tipo 

de narrativa tem na oralidade sua origem, Para Ogliari (2010), o conto moderno se 

manifesta em estruturas comuns. O autor atribui as seguintes estruturas: estrutura 

moderna 1; estrutura moderna 2 e o conto na ótica dos demais modernos. Observa-

se que, na estrutura 1, ou conto de efeito, o autor cita Edgar Allan Poe (1809-1849), 

o mestre do efeito, como expoente, na estrutura 2 ou conto de atmosfera atribui a 

Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904), o grande contista formulador da impressão 

total diluída no decorrer do relato ou atmosfera. Na última estrutura, Ogliari (2010, p. 

91) afirma que as narrativas modernas trazem a tensão e intensidade, como 

exemplo cita Julio Florencio Cortázar (1914-1984) e Ernest Hemingway (1899-1961), 

para este último contista, atribui-se a teoria do iceberg2. Os contos dessa estrutura 

moderna têm característica de “[...] bifurcação poética (efeito e atmosfera), foi 

construindo-se sob uma formula muito bem fechada, conscientemente teórica, 

técnica e racionalmente moderna”. Nessa concepção, a visão do autor na última 

estrutura moderna há uma junção do efeito de Poe e a atmosfera de Tchekhov 

dando ao conto uma estrutura sólida e fechada ao mesmo tempo.  

 
O conto moderno foi elaborado, assim, como sendo aquela obra que 
deve carregar mais de uma historia: uma, a aparente, que estará aos 
olhos de todos; a outra – ou outras –, que estará por trás, nas 
entrelinhas: aquilo que surpreendera o leitor, no caso de Poe; ou 
aquilo que se diluirá na narrativa de Tchekhov, mas que causara 
efeito se percebida sua presença. Este último e o que se rotulou 
como enigma ou estranhamento – aquilo que fará o leitor, logo após 
a leitura, intrigar-se, pois ele compreenderá a história aparente, mas 
chegará ao seu fim com certo incômodo por saber que há algo nela 

                                                        
2Segundo Ogliari (2010, p. 93), a teoria do iceberg de Hemingway consiste em se “[...] conto for 
escrito com carga suficiente de verdade, o escritor deverá omitir partes dessa verdade, que, mesmo 
ocultada no interior do texto, será capaz de cooptar seu leitor de maneira convincente e segura. O 
não dito deve prevalecer sobre o dito, o sugerido ganha estatuto de fato consumado”. 
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que está ali e não foi percebido, não se tratando de uma alegoria, 
mas de uma história oculta (OGLIARI, 2010, p. 92-93). 

 

Para as outras formas modernas de escrita, o conto Ogliari (2010) atribui a 

nomenclatura de formas ocultas para a visão dos demais modernos que sucedem as 

estruturas de efeito e atmosfera. Para essas formas de escritura do conto, a 

verdadeira história deverá estar oculta, sendo trabalho do seu leitor o desvelamento 

da narrativa. 

Segundo Lucas (1983), o gênero conto veredou por diversos labirintos de 

fórmulas pré-concebidas ou privilegiadas durante um longo percurso. Porém, em sua 

visão enquanto narrativa moderna é, inicialmente, classificada em duas categorias: o 

conto como anedota e o conto como atmosfera. Na primeira formulação teórica 

sobre o conto e produção destaca-se o célebre contista Poe, que estabelece uma 

extensão para o conto, ao mesmo tempo em que, proporciona um efeito de sentido 

no leitor, ou seja, o efeito premeditado, cuja tensão perpassa ao leitor até as ações 

finais, com o objetivo da unidade temática caminhando para um só desfecho.  

Todavia, acerca da característica do efeito, necessário ao gênero, tal como 

defende Poe, a leitura do conto deve conto deve ser lido em “uma sentada só”. Para 

isso, destacamos a compreensão de Gotlib (2006, p. 32), que afirma sobre o efeito, 

tal como defende Poe: “[...] o conto recai no princípio de uma relação: entre a 

extensão do conto e a reação que ele consegue provocar no leitor ou o efeito que a 

leitura lhe causa”. Segundo a mesma autora, os efeitos causados no leitor são 

proposições da escrita do autor, uma vez que “[...] a composição literária causa, 

pois, um efeito, um estado de “excitação” ou de “exaltação da alma”. E como “todas 

as excitações intensas”, elas “são necessariamente transitórias”” (GOTLIB, 2006, p. 

33). 

Convém destacar que Poe criou a primeira modalidade moderna de conto: o 

conto de efeito ou de impressão, Tchekhov, por sua vez, compartilhou do 

pensamento de Poe sobre a questão da brevidade, a concepção de que o texto deve 

ser compacto e causar um determinado efeito, o que o estudioso chamou 

“impressão total. O conto como estrutura privilegiada por Tchekhov, a atmosfera, por 

sua vez, consiste em um modelo em que a escrita perpassa uma impressão na 

conjuntura do decorrer da narrativa. O escritor desenvolveu uma nova “fórmula” para 

a narrativa curta: a impressão total no decorrer da narrativa. Ao invés de histórias 
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intrigantes e desfechos inesperados preferiu criar atmosferas, situações que não se 

encerram no fim dos relatos (LUCAS, 1983). Neste tipo de categoria, o corpo do 

relato é o elemento mais relevante na concepção de Tchekhov, pois há uma 

tendência na estrutura que concebe o texto narrativo como uma “[...] arte de 

revelação moral” (LUCAS, 1983, p. 110), ou seja, as ações internas das 

personagens são valorizadas em detrimento ao efeito preestabelecido.  

Tratando acerca da teoria do conto fantástico, é oportuno apresentar a 

concepção do autor Antonio Hohlfeldt, professor e crítico literário brasileiro em sua 

obra Conto contemporâneo brasileiro (1988), ao ressaltar que no Brasil houve uma 

modificação estética do conto fantástico, inclusive, como o mesmo o denomina de 

conto alegórico, com a publicação de O Ex-mágico (1947) de Murilo Rubião. 

Segundo Hohfeldt (1988), a obra marca uma nova manifestação do conto alegórico: 

 
Há uma diferença básica a opor-se entre aquela literatura europeia 
praticada em torno do elemento fantástico e a que hoje em dia se 
realiza entre nós: enquanto naquela o elemento irreal ou não-real 
apenas serve como ratificação do real como único dado existente, na 
literatura latino-americana, aí incluída a brasileira, a oposição fica 
totalmente afastada, de tal sorte que ambos os elementos convivem 
sem maiores problemas (HOHFELDT, 1988, p. 103). 

 

Sob esse ângulo, Hohlfeldt (1988), por sua vez, apresenta as seguintes 

classificações do conto no Brasil: O conto rural; o conto alegórico; o conto 

psicológico; o conto de atmosfera; o conto de costumes; o conto sócio-documental; o 

conto da década de 80. 

Na teorização de Magalhães Júnior (1972), por sua vez, o conto apresenta os 

seguintes formatos: o conto em verso; o conto fantástico; o conto moral; o conto 

epistolar; o conto e o teatro; o conto policial; o conto satírico; o conto hipótese; o 

conto breve. 

Sobre o conto de atmosfera, o brasileiro Antônio Hohlfeldt levanta uma 

importante reflexão sobre o conto de atmosfera, como antecipa a palavra é 

justamente “[...] uma atmosfera, um clima, uma espécie de “aura” que envolve a 

narrativa, tornando-a quase inconfundível. Não importa qual personagem que aí 

surja, ela terminará envolvida por esta mesma atmosfera” (HOHLFELDT, 1988, p. 

137). 
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Em suma, a categoria do conto como anedota, tal como concebe Poe, 

ressalta-se a noção de que um conto deve ser lido em “uma só assentada”, posto 

que, toda a narrativa está interligada e culmina para uma finalização seguida por 

pistas dadas pelo narrador no decorrer do conto, ou seja, tudo que está posto para 

um efeito/objetivo, as palavras não estão no texto de forma aleatória. Todas elas têm 

um único intuito/efeito preestabelecido. Entretanto, devemos citar outro autor que 

compartilhou dessa mesma vertente de Poe, o escritor francês Guy de Maupassant 

(1850-1893), a crítica ressalta sua contribuição relevante para o conto efeito. O autor 

francês, renomado pela sua produção de contos, traz em sua escrita um 

acontecimento simples que levam o leitor a uma unidade de impressão, pois a 

narrativa “[...] traz o acontecimento que flui, naturalmente, sem nada de excepcional” 

(GOTLIB, 2006, p. 45-46). 

Logo, na forma do conto tchekhoviano, considerada de suma relevância para 

a antologia do gênero conto, Mello (2003, p. 12), afirma que a temática pertinente do 

mesmo “[...] pode ser construída sobre a reflexão de uma personagem a respeito de 

um fato que não se concretiza, mas cuja hipótese dá abertura a um mundo interno 

que estava submerso sob a rotina do cotidiano”. Neste sentido, a construção 

mimética do conto é organizada em torno de uma única temática/ação, no entanto, 

muito embora a arte da revelação moral seja manifestada, justamente, no trabalho 

de uma escrita de estilo sutil e irônica. Gotlib (2006, p. 47), ressalta que Tchekhov 

“[...] afasta-se do conto de acontecimento extraordinário, tal como o conto de Poe. E 

afasta-se também do conto de simples acontecimento, tal como o conjunto dos 

contos de Maupassant”. A distinção que a autora faz é pertinente para o 

entendimento das diferenças e semelhanças de cada conto e a escrita de cada 

escritor em sua produção ficcional de uma maneira generalizada. Logo, a narrativa 

de Tchekhov aborda “[...] acontecimentos da vida numa sucessão de quadros, como 

se fosse um mosaico, abandonando a construção tradicional, que previa uma ação, 

com desenvolvimento, clímax e desenlace” (GOTLIB, 2006, p. 48). Contudo, há em 

sua escrita algumas vezes a unidade tradicional é prejudicada pelo encaminhamento 

da narrativa não ser para o clímax, acontecendo uma curva descendente na 

narrativa. A atmosfera criada pelo contista ao longo das páginas deve, no modelo do 

escritor russo, tirar o leitor do seu lugar confortável, e não um final surpreendente. 

Com esse pensamento, o escritor cria a segunda modalidade moderna de conto: o 

conto de atmosfera. 
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Diante disso, ressaltamos, de forma breve, os principais aspectos em que o 

conto contemporâneo 3  se manifestou esteticamente, uma vez que, o mesmo 

assumiu diversas facetas, bebendo na fonte da tradição literária para avançar em 

novos formatos ficcionais, originais e engenhosos. No estabelecimento desse 

gênero, convém destacar alguns mestres, alguns aqui já mencionados, como Poe, 

Maupassant, Tchekhov na literatura mundial. Na literatura brasileira tivemos, 

inicialmente, a contribuição estética distintas de Álvares de Azevedo, Machado de 

Assis, Monteiro Lobato e Mário de Andrade, entre outros. Contudo, aos novos rumos 

estéticos destacamos Luís Vilela e Dalton Trevisan, Caio Fernando Abreu, entre 

outros. Destacam-se ainda Lygia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Murilo Rubião 

e Guimarães Rosa, entre outros, que também elegeram a narrativa curta como foco 

para a escrita literária. 

Alfredo Bosi, em sua consagrada obra O conto contemporâneo brasileiro 

(1975), ressalta que esse gênero atinge patamares de variedade estilística. 

 
Posto entre as exigências da narração realista, os apelos da fantasia 
e as seduções do jogo verbal, ele tem assumido formas de 
surpreendente variedade. Ora é o quase-documento folclórico, ora a 
quase-crônica da vida urbana, ora o quase-drama do cotidiano 
burguês, ora o quase-poema do imaginário às soltas, ora, enfim, 
grafia brilhante e preciosa votada às festas da linguagem (BOSI, 
1975, p. 7). 

 

Para o mesmo autor o conto contemporâneo converge em um entrelaçamento 

de apenas uma determinada situação, diferentemente do romance/novela que 

aponta para uma gama de eventos ou acontecimentos vivenciados pelas 

personagens da trama. A partir disso, convém destacar que o conto contemporâneo 

ganhou uma perspectiva teórica embasada e mais precisa, quanto a seu teor de 

complexidade, mesmo na brevidade das palavras com a escrita brilhante e dando 

                                                        
3Segundo Agamben (2009, p. 59) o conceito norteador de um texto literário ser considerado 
contemporâneo “[...] é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 
mesmotempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que 
a este adere através de uma dissociação e um anacronismo”. O referido autor complementa 
ainda que, a conceituação de contemporaneidade vem através da reflexão de que “[...] 
contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as 
luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta 
contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente aquele que sabe ver essa 
obscuridade que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente 
(AGAMBEN, 2009, p. 62-63). 
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asas ao imaginário popular e místico, como acontece nas estórias de João 

Guimarães Rosa em Primeiras estórias e Tutaméia.  

Considerando o panorama de produção do conto no Brasil, pode-se afirmar 

que houve um aumento na procura por essa nova forma literária, da qual privilegiava 

esse tipo de escrita em simpatia a diversos fatores, por exemplo, a condensação do 

tamanho da narrativa, a brevidade das ações, temáticas do cotidiano, tempo de 

leitura, estilo moderno, entre outros. Nesta perspectiva, faz-se necessária uma 

compreensão acerca da antologia do conto contemporâneo, haja vista uma 

necessidade desse aspecto para o entendimento desta pesquisa. 

Em recente estudo as autoras Santos e Gama-Khalil com artigo intitulado “O 

espaço ficcional e o efeito do horror em Noite na Taverna de Álvares de Azevedo” 

afirmam que inaugurando a produção ficcional do conto no Brasil é comum a 

indicação da obra Noite na taverna (1855), de Álvares de Azevedo (1831-1852), 

considerada pelos estudiosos da área, como a primeira coletânea de narrativas 

curtas. Na perspectiva de conceituação como gênero conto, vale salientar que, em 

sua estruturação estética há uma reunião de narrativas independentes, cuja 

configuração predomina o gênero conto. A unidade temática apresenta-se no 

agrupamento de enredos em torno de um local, a taverna, em que acontecem 

diversas ações: assassinato, incesto, delírios, configurando-se, de maneira geral, 

como histórias trágicas e dramáticas, da qual predomina a denominação de primeira 

obra de contos fantásticos brasileira, visto que, as narrativas são marcadas pela 

hesitação e o horror (SANTOS; GAMA-KHALIL, 2012). 

Segundo Lucas (1983) e Mello (2003),surge uma nova forma-conto 

inaugurada pelo grande contista brasileiro, José Maria Machado de Assis (1839-

1908), com a publicação da coletânea Contos Fluminenses (1870). A produção de 

Machado é considerada pela crítica como uma produção multifacetada e vista como 

a mais representativa da literatura brasileira para o mundo, pois “[...] o autor se valeu 

de todos os recursos aplicáveis à narrativa curta, de tal forma que fica difícil, como 

se faz em relação a Poe ou a Tchekhov, identificar um estilo único ou predominante 

no que tange à feiúra e temática do conto” (MELLO, 2003, p. 14). 

Fábio Lucas (1983, p. 142-154) levanta um panorama do conto brasileiro de 

grande relevância para a compreensão da origem e evolução do gênero entre nós. 

Na referida exposição antológica o autor destaca a década de 60, a qual considera 

como a época do esplendor (de ouro) do conto Brasil, pois, a literatura ganha 
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produções extremamente relevantes como as produções de, Guimarães Rosa, 

Rubem Fonseca (1925-2020), Osman Lins (1924-1978), Luiz Vilela (1942), Wander 

Piroli (1931-2006), Moacyr Scliar (1937-2011), entre outros. Já na década 1970 em 

diante, o autor considera que no Brasil houve uma espécie de revolução na prosa de 

ficção, cuja consistência mimética abrange uma “[...] prosa que se despede do corte 

realista da tradição abandonando a documentação do referencial para ater-se ao 

realismo do discurso” (MELLO, 2003, p. 15, grifos nosso). A alegoria ganha 

destaque nessa (re)criação de discursos narrativos presentes na narrativa curta 

dessa época. 

No final da década de 1980 e início de 1990, acontece uma modificação na 

estética da narrativa curta brasileira, no que concerne ao conto. Os autores buscam 

abordar em suas produções temáticas relacionadas à condição humana cuja “[...] 

incorporação ao relato das camadas infraconscientes das personagens” (LUCAS, 

1983, p. 155). 

A autora Cleusa Rios Pinheiros Passos em recente ensaio Breves 

considerações sobre o conto moderno (2001) pontua que nas diversas épocas os 

autores reforçam as formas tradicionais da escrita do conto, cuja origem transita 

entre o mito a oralidade, construindo distintas releituras, em que há a prevalência do 

jogo mítico entre realidade e ficção. A autora aborda ainda que, a historicidade do 

conto, enquanto narrativa de uma antiguidade mítica, encontra novas formas de 

constituição para a contemporaneidade. Portanto, “[...] o conto percorre, a sua 

maneira, diversas civilizações, caracterizando-se como histórico, moral, maravilhoso, 

popular etc., seja em função do tema, do tom ou do ponto de vista” (PASSOS, 2001, 

p. 80).  

De acordo com a análise de Passos (2001), o conto moderno se configura 

como um ‘caleidoscópio’ que faz emanar sensações nos agentes estéticos da 

construção mimética: leitor e autor, uma vez que, permite a transfiguração da 

realidade cotidiana à realidade estética criada e imaginada pelos seus agentes. Sob 

esse viés, o conto está se configurando, atualmente, com uma forte tendência de 

fusão estética com o gênero crônica, por isso dá a esse fenômeno a configuração de 

"crônica com acidente ficcional”. Nessa perspectiva, observa-se que o conto 

extrapola as fronteiras e formas pré-concebidas, ganhando novas formas estéticas e 

reconfiguração de gênero. Isto posto, o conto transcorre pelas fronteiras nebulosas 

das formas tradicionais de escrita, distinguindo-se e, ao mesmo tempo, 
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assemelhando-se em forma e historicidade à novela, ao romance e à crônica dado o 

seu conceito nebuloso (PASSOS, 2001). 

Contudo, a escrita do conto, em suas versões estéticas, possui diversas 

intenções, contudo, destaca-se a arte de entreter e provocar reflexões, fazendo com 

que o leitor reflita sobre sua realidade cotidiana, diante da sua condição no mundo 

em uma realidade reconfigurada mimeticamente, que trazem reproduções acerca da 

condição humana. Nesse sentido, observa-se que para que o leitor abstraia a 

essência do conto, requer a existência de um fio norteador que liga o cotidiano real 

ao cotidiano criado esteticamente, como ocorre na nas narrativas curtas de ficção, 

da qual emergem uma realidade paralela, seja esta verossímil ou inverossímil. 

Sob esse viés, tratar-se-á no tópico a seguir a teoria do fantástico, seus 

principais teóricos e obras, inclusive, o liame com o gênero conto. 
 

2.2 O fantástico e o gênero conto 

 

As narrativas fantásticas são de origens remotas, pois remetem ao próprio 

modo de contar histórias. Segundo Rodrigues (1988), na antiguidade havia um 

desejo de explicação para fenômenos naturais e sobrenaturais, inerentes às 

condições dos indivíduos no mundo. Diante dessa necessidade, houve uma 

criação/vivência de histórias sagradas para que houvesse a perpetuação destas por 

meio, primeiramente, da fala e depois da escrita.  

Sobretudo, percebemos essa herança nas escrituras sagradas nas religiões 

judaico-cristãs. Nesse ponto de vista, toma-se a Bíblia Sagrada como exemplo, em 

seu Antigo Testamento no livro Gênesis há uma narração da criação do mundo e 

dos seres que o habitam, dentre eles, o homem e a mulher. Desse modo, “[...] 

formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego 

da vida; e o homem foi feito alma vivente” (GÊNESIS, 2:7). Da mesma forma 

acontece com a criação da mulher, sendo esta “[...] da costela que o Senhor Deus 

tomou do homem, formou uma mulher” (GÊNESIS, 2:7).  

Nessa perspectiva, supõe-se que a herança do sobrenatural presente nas 

narrativas fantásticas remonta os mitos de criação dos seres, inclusive a busca por 

explicações para os fenômenos naturais e entendimento da vida humana. A 

fabulação dessas narrativas é de suma relevância para o desenvolvimento da 

consciência e entendimento nas diversas culturas existentes no mundo. As 
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mitologias possuem diversas formas de contar o mesmo mito ou a busca de 

explicação para fenômenos naturais e sobrenaturais, cujas narrativas se 

configuravam, em sua maioria, nas relações entre deuses e humanos. 

Rodrigues (1988) considera o nascimento do fantástico em duas etapas. A 

primeira, em seu sentido amplo, de que o fantástico vem desde as narrativas 

bíblicas, de Homero e As mil e uma noites. A segunda, em seu sentido estrito, 

remete ao final do século XVIII e início do século XIX e transformando-se no século 

XX. Historicamente, o percurso do conto fantástico foi de incertezas quanto a sua 

definição, pois, inicialmente o fantástico era visto pela a crítica literária, integrado à 

metafísica e religião. Porém, com o surgimento de novos pensamentos e 

concepções para a condição do ser humano no mundo e suas relações, mais 

precisamente com o advento do Iluminismo ou século das luzes, o conto fantástico 

passou por novas configurações para romper a razão sem envolver o aspecto 

metafísico-religioso. Contudo, vemos a produção de narrativas que emergiam 

temáticas em que o elemento insólito envolvia enredos totalmente verossímeis ao 

olhar iluminista, entretanto, alguns aspectos considerados insólitos e inexplicáveis 

à razão humana (RODRIGUES, 1988).  

Acerca de sua teorização há diversas discussões sobre a concepção e 

enquadramento de um texto ser ou não considerado pertencente à literatura 

fantástica. Para tanto, fazemos uso de uma conceituação didática, ao passo que 

também complexa: 
 
O termo fantástico (do latim phantasticu, por sua vez do grego 
phantastikós, os dois oriundos de phantasia) refere-se ao que é 
criado pela imaginação, o que não existe na realidade, o imaginário, 
o fabuloso. Aplica-se, portanto, melhor a um fenômeno de caráter 
artístico, como é a literatura, cujo universo é sempre ficcional por 
excelência, por mais que se queira aproximá-la do real 
(RODRIGUES, 1988, p. 9). 
 

Desse modo, a autora distingue magia de fantástico, sendo que a primeira é 

considerada uma ciência oculta que evoca ajuda de seres sobrenaturais com rituais 

e diversos outros aspectos, enquanto o fantástico vem da imaginação, da própria 

criação humana, no entanto, há presença de magias em algumas narrativas 

fantásticas, contudo isso não se torna uma regra para um texto ser considerado 

fantástico ou não. 



34 
 

Para o entendimento das facetas do fantástico, da tradição à modernidade, 

considera-se aqui uma visão norteadora a classificação de Calvino (2004), além das 

visões de Ceserani (2006) e Roas (2014), dentre outros. Sobre essa questão, 

importante, ainda é o que afirma Ceserani (2006, p. 7-8): 
 
Uma tradição literária inteira foi redescoberta e recuperada; foram 
definidos e estudados os mecanismos de operação de um modo 
literário que forneceu ao imaginário do século XIX a possibilidade de 
representar de maneira viva e eficaz os seus momentos de 
inquietação, alienação e laceração, e de deixar essa tradição como 
legado para a tradição moderna – como uma das descobertas 
expressivas mais vitais e persistentes. 

 

A origem da definição do conto fantástico vem desde o século XIX com o 

Romantismo. Na perspectiva teórica de Calvino (2004) há dois modos, dois 

momentos para o fantástico: 
1) Visionário/macabro/perverso – figurativizado em monstros - 
engloba as produções do limiar do século XIX, incluindo, nesse 
sentido, as narrativas de E. T. A. Hoffmann, Jan Potocki, Joseph von 
Eichendorff, Walter Scortt, Honoré de Balzac dentre outros. 
2) Mental/abstrato/introspectivo/cotidiano – não visto, apenas 
sentido - ficção do final do século XIX ao início do século XX 
(CALVINO, 2004, p. 10). 
 

Os dois momentos pontuais de expressões estéticas abrangem narrativas de 

todo o mundo e tem sua magnitude simbólica nas duas formas de produção literária. 

Cada modo possui autores e críticos que se destacam.  

Para Roas (2014) a classificação do texto fantástico se dar com nas 

dicotomias: fantástico/maravilhoso; fantástico/estranho, além disso, há o elemento 

medo como aspecto primordial para o efeito fantástico. O mesmo autor elege como 

última divisão para essa classificação o neofantástico. Para este autor, a partir de 

Kafka, Borges e Cortázar há uma nova natureza para o texto fantástico, na qual: 

 
Son, em su mayor parte, metáforas que buscan expresar atisbos, 
entrevisiones o interstícios de sinrazón que escapan o se resiten al 
lenguaje de la comunicación, que no caben en las celdillas 
construidas por la razón, que van a contrapelo del sistema 
conceptual o científico con que nos manejamos a diário (ROAS, 
2001, p. 36). 
 

Em consonância com esse pensamento o teórico Magalhães Júnior na obra A 

arte do conto (1972), analisa que na Alemanha, o escritor Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann, com o lançamento de algumas narrativas curtas, que logo seriam 
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denominadas como, contos fantásticos pela crítica da época, por temáticas voltadas 

à fantasmagoria e à fantasia, das quais há um mergulho “[...] passado indefinido, 

descrevendo alucinações cruelmente apresentadas à consciência em desvario e 

cujo relevo insólito se destaca de maneira empolgante sobre um fundo de realidade 

familiar” (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 66). 

Vale ressaltar que, conforme Magalhães (1972), Hoffmann não foi o pioneiro 

na escrita do conto fantástico, e sim, Jacques Cazotte, cuja publicação de narrativas 

fantásticas, na forma de conto, datam entre 1704 a 1717. Dentre elas, destaca-se o 

conto Le Diable Amoureux em tradução para a língua portuguesa como o Diabo 

Apaixonado (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 67-69). Nos recônditos da narrativa 

fantástica vemos a recorrência de temas como, a metamorfose (transformação) dos 

personagens e o vampirismo. Contudo, “[...] no gênero fantástico, o conto das 

metamorfoses é um dos mais antigos, pois procede diretamente da literatura oral, 

das fontes folclóricas” (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 82). 

O vampirismo, por sua vez, se manifesta na literatura fantástica no século 

XIX, na qual varia entre estórias de lobisomens e de vampiros, este por sua vez, se 

manifestou, inicialmente “[...] com a arquitetura desse castelo gótico, com seu 

ambiente de pesadelo, a sua atmosfera sinistra, deu tom de toda uma literatura 

fantasmagoria, caracterizada pelas extravagantes intrigas, pelas paixões 

tumultuosas, pelo irrealismo dos personagens e situações” (MAGALHÃES JÚNIOR, 

1972, p. 89). 

Tvzetan Todorov (1939-2017), com a tradução dos estudos fantásticos 

organizados na obra Introdução à literatura fantástica (1981), ressalta visões de 

alguns autores, os quais já haviam teorizado acerca da narrativa fantástica e que 

serão citados a seguir. O teórico búlgaro formula a noção de fantástico a partir de 

uma classificação dos gêneros: estranho, maravilhoso e fantástico, com o objetivo 

de explicar e categorizar cada uma das manifestações dentro da literatura fantástica. 

No entanto, é importante ressaltar que a questão da definição e indefinição do que é 

ou não literatura fantástica um tema recorrente a partir do século XVIII aos dias 

atuais. Neste sentido, faz-se necessário analisarmos algumas definições sobre o 

termo fantástico antes de tratarmos da organização dos estudos por Todorov. Diante 

disso, ressaltamos a concepção de alguns teóricos, por exemplo, Vladimir Sergeevic 

Solov’ëv (1853-1900), Charles Nodier (1780-1844), Pierre-Georges Castex (1956-

1982), da França, Roger Callois (1913-1978), Louis Vax (1904-2020), entre outros. 
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De maneira geral, há nas definições a presença do elemento sobrenatural como 

atributo do fantástico, em muitos casos compreendidos como o inadmissível, 

inexplicável, o inquietante, o insólito, entre outros para a classificação da literatura 

fantástica.  

A natureza do texto fantástico para Segundo Castex (1951, p. 8) na obra Le 

conte fantastique en France: de Nodier à Maupassant (1951): 

 
O fantástico não se confunde com as histórias de invenção 
convencionais, como as narrações mitológicas ou os contos de 
fadas, que implicam uma transferência da nossa mente [...]. O 
fantástico, ao contrário, é caracterizado por uma invasão repentina 
do mistério no quadro da vida real; está ligado, em geral, aos estados 
mórbidos da consciência, a qual em fenômenos como aqueles dos 
pesadelos ou do delírio, projeta diante de si as imagens das suas 
angústias e dos seus horrores. 

 

Dessa maneira, há um conflito causado pela invasão do elemento mistério no 

cenário da vida real que afeta a consciência, que tem como consequência aos 

sonhos, delírios e pesadelos. 

Louis Vax, por sua vez, pontua em sua obra L’Art et la Litetérature 

fantastiques (1963), o aspecto fantástico, presente nas narrativas durante dos 

séculos XIX, XX. A relevância do tema para a literatura se confirma pela 

apresentação de “[...] la narración fantástica, por el contrario, se deleita em 

presentarmos a hombres como nosotros, situados súbitamente en presencia de lo 

inexplicable, pero dentro de nuestro mundo real” (VAX, 1963, p. 6). Dessa forma, o 

efeito fantástico se configura na relação de entrecruzamento do real e o irreal. Nessa 

perspectiva o autor use o termo inexplicável para representar o fator irreal ou 

sobrenatural. 

Na perspectiva de Roger Caillois, na obra Au Coeur Du Fantastique (1966), 

afirma-se que “[...] todo o fantástico é ruptura da ordem estabelecida, irrupção do 

inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana” (CAILLOIS, 1966, p. 161). 

Observamos que o teórico amplia o termo inexplicável de Vax, estabelecendo outro 

termo similar, o inadmissível na literatura fantástica se configura: “[...] um escândalo, 

uma laceração, uma irrupção insólita, quase insuportável, no mundo da realidade [...] 

O fantástico é, assim, ruptura da ordem reconhecida, irrupção do inadmissível dentro 

da inalterável legalidade cotidiana” (CAILLOIS, 1966, p. 162). 
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Observa-se que na relevante definição de Vax o termo inadmissível de 

Caillois é tomado como inexplicável, uma vez que, “[...] o fantástico não deve 

somente fazer uma irrupção do real, [...] o qual nos encontramos, de homens como 

nós, postos repentinamente na presença do inexplicável” (VAX, 1963, p.7). 

De tal modo, em consonância e de acordo com esse pensamento de Vax, 

Todorov (1981, p. 165) destaca que a condição necessária para o efeito fantástico 

se fundamenta:  

 
O fantástico se fundamenta na hesitação do leitor – um leitor que se 
identifica com o personagem principal – quanto à natureza de um 
acontecimento estranho. Esta hesitação pode se resolver, seja 
porque admitimos que o acontecimento pertence à realidade, seja 
porque decidimos que ele é fruto da imaginação ou o resultado de 
uma ilusão. 

 

Na visão de Todorov (1981, p. 165-167), há uma diferenciação do fantástico 

com os subgêneros estranho e maravilhoso: (1) o fantástico se dá no ato de uma 

hesitação da parte do leitor (dos seres ficcionais) diante de eventos que rompem 

com a lógica natural das coisas; (2) o fantástico ocorre quando, o leitor não 

consegue explicação racional para os fatos narrados, nem aceita esse 

acontecimento como natural; (3) quando é possível uma explicação racional para os 

acontecimentos considerados insólitos, o fato é classificado como estranho e não 

como fantástico. Nessa perspectiva, o estranho se refere ao sobrenatural explicado, 

enquanto o sobrenatural aceito seria a marca do maravilhoso. Para Todorov (1981), 

são considerados estranhos: (a) fatos que podem ser elucidados pela lógica da 

razão – a explicação racional; (b) são incríveis e inquietantes: as narrativas do 

estranho singularizam-se pela capacidade de provocar o medo. Acerca das 

narrativas propensas ao maravilhoso: (4) o mundo maravilhoso é totalmente 

inventado. Diferente do lugar em que vive o leitor. No mundo maravilhoso tudo é 

possível – encantamentos, milagres, metamorfoses. Não há questionamentos sobre 

a existência do sobrenatural. O sobrenatural se converte em natural. 

David Roas, pesquisador e crítico literário espanhol, em sua obra A ameaça 

do fantástico: aproximações teóricas, com edição publicada em 2014, elege o 

aspecto do sobrenatural como a definição assertiva para o efeito fantástico. Para o 

espanhol, a narrativa fantástica não pode sobreviver sem esse elemento essencial, 

visto que, o sobrenatural se apresenta quando o espaço é irrompido pelo fenômeno 
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sobrenatural o qual transgride a estabilidade do real. Além do elemento 

sobrenatural, o autor pontua outro aspecto de suma importância para a efetivação 

do texto fantástico: a ambiguidade. Esse evento acontece na linguagem em face à 

conjuntura do liame entre o real e o irreal (ROAS, 2014).  

Entretanto, sob esse aspecto, Todorov (1981) afirma que a ambiguidade é 

“[...] a quintessência da literatura, na medida em que o questionamento do limite 

entre real e irreal, próprio de toda literatura, é seu centro explícito” (TODOROV, 

1981, p. 87). Contudo, seguindo esse pensamento a ambiguidade é também “[...] 

uma propedêutica da literatura: combatendo a metafísica da linguagem cotidiana, ela 

lhe dá vida; ela deve partir da linguagem, mesmo se for para recusá-la. Ora, a 

literatura, no sentido próprio, começa para além da oposição entre real e irreal” 

(TODOROV, 1981, p. 87). 

Esse autor aborda sobre o conceito da ambiguidade e sua contribuição para a 

hesitação no texto literário fantástico, uma vez que, a hesitação é a condição 

fundamental para a existência do fantástico. Na visão todoroviana de fantástico, um 

elemento essencial é a hesitação dos seres ficcionais, inclusive do leitor. Todorov 

(1981) destaca o papel do leitor como imprescindível para a classificação de uma 

narrativa fantástica: “[...] O fantástico implica, pois uma integração do leitor com o 

mundo dos personagens; define-se pela percepção ambígua que o próprio leitor tem 

dos acontecimentos relatados” (TODOROV, 1981, p. 20). De acordo com o mesmo 

autor, quando há na narrativa uma explicação para o acontecimento sobrenatural se 

trata do estranho, no entanto, quando não há uma explicação real e essa realidade 

imagética é aceita pelo leitor como um pacto/trato estamos diante do maravilhoso. 

Sendo assim, a aceitação do leitor ao mundo imagético e o não estranhamento com 

a narrativa é a condição principal para a classificação da categoria do maravilhoso.  

Selma Calasans (1988), em sua visão sobre a hesitação presente no texto 

fantástico declara: 

 
O texto oferece um diálogo entre razão e desrazão, mostra o homem 
circunscrito a sua própria racionalidade, admitindo o mistério, 
entretanto, e com ele se debatendo. Essa hesitação que está no 
discurso narrativo contamina o leitor, que permanecerá, entretanto 
com a sensação do fantástico predominante sobre as explicações 
objetivas. A literatura, neste caso, se nutre desse frágil equilíbrio que 
balança em favor do inverossímil e acentua-lhe a ambiguidade 
(CALASANS, 1988, p. 11). 
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A autora pontua que a racionalidade do leitor é deixada de lado quando se 

trata de um texto fantástico, muito embora haja presença de um mundo ficcional 

racional, porém há também elementos irreais que circundam todo o texto. Não 

obstante, a presença do irreal seja posta por meio do mistério dentro da razão, que 

causa no leitor hesitação como sensação que resvala ao leitor de ambiguidade. 

Louis Vax (1960, p. 5) sobre a definição do termo fantástico, situa essa 

vertente estética como o inexplicável: “[...] a narrativa fantástica... gosta de nos 

apresentar, habitando o mundo real em que nos achamos, homens como nós, 

colocados subitamente em presença do inexplicável”. Para esse mesmo autor, é 

necessário que haja uma espécie de relação de sedução entre o mundo irreal com o 

mundo real. Nesse sentido, no entendimento do teórico a classificação do estranho 

partiria do pressuposto de haver uma explicação racional para o elemento 

considerado insólito na narrativa. Seguindo essa perspectiva, o maravilhoso 

aconteceria quando não houvesse nenhuma explicação racional para a toda a 

construção mimética da narrativa, ou seja, uma realidade totalmente inverossímil 

para o cotidiano real, impossível de existir. Diante disso, a classificação do fantástico 

se define em detrimento aos gêneros, maravilhoso e estranho (TODOROV, 1970, p. 

19-23).  

Todavia, sobre a relevância do leitor como parte integrante da construção da 

narrativa, devem-se ressaltar os meandros da concepção do sobrenatural por parte 

dos seres ficcionais, incluindo-se aí o leitor. Visto que é no ato da leitura que ocorre 

essa recepção do sentimento do fantástico, sendo a relação texto-leitor 

imprescindível para a emoção a que o fantástico convoca. Sobre essa perspectiva 

vale lembrar a concepção de Umberto Eco (1994), em sua consagrada obra Seis 

passos pelos bosques da ficção, na qual afirma ser necessário estabelecer um 

contrato, no qual o leitor construa durante o ato da leitura da narrativa. Por essa 

lógica, convém situar, segundo Eco (1994, p. 81), um tipo de acordo ficcional, pelo 

qual “[...] o leitor tem que saber que o que está sendo narrado é uma história 

imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está contando mentiras”. 

Inclusive, para que haja a compreensão da confluência do sobrenatural e do natural, 

o impossível/anormal e do possível/normal, o narratário se baseia em sua visão do 

mundo real para aceitação de o mundo imagético narrado. Portanto, vemos que os 

pressupostos estão imbricados nos aspectos da verossimilhança e mimesis como 
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visão clássica da literatura, conceitos advindos, respectivamente, de Platão e 

Aristóteles. 

Umberto Eco em Lector in fabula (1986) afirma que “[...] o texto quer deixar ao 

leitor a iniciativa interpretativa, embora costume ser interpretado como uma margem 

suficiente de univocidade . Todo texto requer que alguém o ajude a funcionar (ECO, 

1986, p. 36). 

Contudo, acerca das características que prevalecem à classificação em 

fantástico ou não, Todorov (1981) elege a vacilação/hesitação do leitor como a 

primeira condição para o gênero fantástico, pois ele acontece por meio dessa 

incerteza que o leitor tem se um dado acontecimento é fruto da nossa imaginação ou 

uma ilusão dos sentidos humanos, isto é, “[...] um acontecimento que não pode ser 

explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar” (TODOROV, 1981, p. 30). Esse 

pensamento se nutre pela hesitação dos seres ficcionais diante de um 

acontecimento extraordinário em meio ao enredo, cuja hesitação se dá na incerteza 

dos acontecimentos, que se configuram com questões ambíguas, situadas na 

esteira do possível ou impossível, do sonho/imaginação ou realidade. 

Para além dessa reflexão teórica, consideramos oportuna, ainda, a 

concepção de fantástico na visão de Remo (1933-2016), expressa em O fantástico 

(2006), obra em que o autor destaca: 

 
O fantástico surge Ceserani de uma preferência, considerado não 
como um gênero, mas como um “modo” literário, que teve raízes 
históricas precisas e se situou historicamente em alguns gêneros e 
subgêneros, mas que pôde ser utilizado – e continua a ser, com 
maior ou menor evidência e capacidade criativa – em obras 
pertencentes a gêneros muitos diversos. [...] O modo fantástico é 
usado para organizar a estrutura fundamental da representação e 
para transmitir de maneira forte e original experiências inquietantes à 
mente do leitor (CESERANI, 2006, p. 12). 

 

Seguindo essa configuração classificatória que propõe Ceserani (2006), na 

qual contesta a definição de gênero fantástico de Todorov e seus seguidores, para 

uma moderna definição de modo fantástico, é esclarecedora sua noção acerca da 

caracterização da hesitação no texto fantástico: 

 
[...] nem sempre a hesitação provocada pelos protagonistas da 
literatura fantástica tem diante de si o drástico dilema entre 
explicação natural e explicação sobrenatural das experiências 
“estranhas” ou “extraordinárias”, nas quais estão envolvidos, mas 
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pode também acontecer que uma simples explicação sobrenatural 
não seja suficiente para desamarrar os nós intrincados de uma 
experiência paradoxal e dar um conteúdo congnoscitivo satisfatório 
ao encontro com algo profundamente, malignamente [...] perturbador 
(CESERANI, 2006, p. 32). 

 

Nessa reflexão, o autor contesta a hesitação todoroviana e propõe uma forma 

distinta de explicação ou não explicação para o elemento sobrenatural que irrompe a 

narrativa fantástica como sobrenatural cognitivo perturbador. Ceserani (2006) 

analisa alguns arredores do termo fantástico trazendo diversas definições que 

nortearam os estudos acerca da literatura fantástica. As definições para o termo 

tratam de uma crítica antes e após a organização dos estudos por Todorov.  

Observa-se que a organização de Todorov utiliza os respectivos termos “[...] 

“ruptura” (Caillois) ou “conflito” (Vax), o conceito de “ambiguidade”, como 

característica essencial do texto, e de “incerteza” ou “hesitação” ou ainda vacilação 

como experiência, inscrita no texto, do personagem; ou como reação, prevista pelo 

texto, do leitor” (CESERANI, 2006, p. 55). 

As configurações do fantástico na literatura nos países de língua espanhola 

influenciam também a estética de constituição no Brasil e no mundo. Diante disso, 

Ana María Barrenechea (1913-2010), escritora, linguista e crítica literária argentina, 

analisa em seu ensaio intitulado “El gênero fantástico entre los códigos y los 

contextos”, a evolução das diversas nominações - gênero, modo, relato, entre outras 

- dadas a literatura fantástica. Segundo a autora, a definição do fantástico percorre: 

 
Modolidad, modo, modelización, cauce de representación o de 
comunicación, también tipo de discurso o tipo ficcional pueden 
convenir como nominaciones aplicables a la literatura fantástica si la 
reconocemos como uma categoria transversal a los gêneros (a uno 
solo, por ejemplo, el narrativo – novela o cuento – para Todorov, o a 
vários, como propuse em mi primer trabajo (Barrenechea, 1972), 
donde incluyo otros gêneros como la poesia, eliminada 
explicitramente por Todorov, el drama, no mencionado em su libro, y 
aun casos como el ensayo y el prólogo (BARRENECHEA, 1991, p. 
75). 

 

Desse modo, os estudos da literatura fantástica adquirem uma gama de 

valores com a inclusão de outras categorias de texto literário, como a poesia, drama, 

ensaio e prólogo, segregados pela organização de Todorov. 

Seguindo essa premissa, faz-se necessário abordar outra perspectiva critica 

no que concerne ao conceito de hesitação na narrativa fantástica. Para tanto, 
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destacamos a ótica de Filipe Furtado, autor português da atualidade, que elege a 

hesitação como aspecto de similitude à teoria de todoroviana. Entretanto, também 

como elemento significativo para o texto fantástico, no entanto, essa característica 

não vai depender totalmente do leitor e sim deverá ser construída através dos 

elementos da narrativa, uma vez que: 

 
A hesitação do destinatário intratextual da narrativa não passa de um 
mero reflexo dele, constituindo apenas mais uma das formas de 
comunicar ao leitor a irresolução face aos acontecimentos e figuras 
enfocados. Por isso mesmo, como todas as outras características do 
gênero [...], a função do narratário terá de subordinar-se, servindo-a, 
à ambiguidade fundamental que o texto deve veicular (FURTADO, 
1980, 41). 

 

Acerca da perspectiva do fantástico consideramos oportuno destacar a 

concepção da autora francesa, Irène Bessière, expressa na obra O relato fantástico: 

forma mista do caso e da advinha (1974), que o acontecimento extraordinário se 

manifesta na narrativa fantástica pela ruptura do cotidiano (o verossímil e o 

inverossímil), a qual é caracterizada: 

 
[...] não pela hesitação causada no leitor entre o natural e o 
sobrenatural, ideia central na teoria de Todorov, mas pela 
contradição da recusa mútua e implícita das duas ordens. No 
fantástico ocorre o esvaziamento da significação, proveniente 
exatamente dessa antinomia, desestabilizando o sistema estável do 
leitor e instaurando o conflito (BESSIÈRE, 1974, p. 15). 

 
Segundo a referida autora, há uma relação de oposição entre as duas 

realidades: a ordem do cotidiano e sobrenatural, na qual a realidade 

imagética/ficcional sobressai sob a realidade das leis naturais. Desse modo, o 

entendimento acerca do texto fantástico está em consonância com o pensamento 

todoroviano, no entanto, a autora elege uma nomenclatura distinta de “relato 

fantástico”, o qual tece diversas similitudes ao próprio conto, a novela/romance e a 

advinha, sob o aspecto de que: 

 
O fantástico instaura a desrazão na medida em que ultrapassa a 
ordem e a desordem e que o homem percebe a natureza e a 
sobrenatureza como marcas de uma racionalidade formal. Assim ele 
se alimenta inevitavelmente das realia, do cotidiano, do qual releva 
os desatinos, e conduz a descrição até o absurdo, ao ponto em que 
os próprios limites, que o homem e a cultura atribuem 
tradicionalmente ao universo, já não circunscrevem nenhum domínio 
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natural ou sobrenatural, porque, invenções do homem, eles são 
relativos e arbitrários. As aparências, aparições e fantasmas são o 
resultado de um esforço de racionalização. O fantástico, no relato, 
nasce do diálogo do sujeito com suas próprias crenças e suas 
inconsequências (BESSIÈRE, 1974, p. 2). 

 

Diante disso, a narrativa fantástica é permeada pela incerteza, para a autora 

francesa o modo fantástico é constituído por outras formas de narrar/contar cujo 

objetivo é exaltar o elemento ficcional da ambiguidade, a qual a autora nomeia de 

poética da incerteza. Bessière (2005), por sua vez, afirma acerca da incerteza 

intelectual ou configuração da ambiguidade no texto literário fantástico, se configura 

no: 

 
O relato fantástico provoca a incerteza ao exame intelectual, pois 
coloca em ação dados contraditórios, reunidos segundo uma 
coerência e uma complementaridade próprias. Ele não define uma 
qualidade atual de objetos ou de seres existentes, nem constitui uma 
categoria ou um gênero literário, mas supõe uma lógica narrativa que 
é tanto formal quanto temática e que, surpreendente ou arbitrária 
para o leitor, reflete, sob o jogo aparente da invenção pura, as 
metamorfoses culturais da razão e do imaginário coletivo 
(BESSIÈRE, 2005, p. 2). 

 

Sob tal visão, o texto fantástico passa ser um relato fantástico que provoca 

incerteza no seu narratário, pois há um enfrentamento de aspectos da lógica 

narrativa que surpreende o seu leitor. 

De tal modo, é notório comentar acerca dos postulados de David Roas que 

envolve novas contribuições e reflexões acerca dos textos críticos e teóricos da 

literatura fantástica. Sob essa perspectiva, os estudos do referido crítico tem como 

base novas configurações para uma definição de determinação que um texto é 

fantástico. Nele, o autor elege uma condição indispensável para o efeito fantástico 

no texto literário, a presença do sobrenatural. 

Para ele, o efeito fantástico se nutre do cotidiano (real) e cabe ao leitor 

relacioná-los, inclusive de identificar os elementos transgressores da realidade. 

Portanto, vale ressaltar que sua definição acerca de transgressão ficcional atribui ao 

elemento sobrenatural no qual “[...] vai supor sempre uma ameaça à nossa 

realidade” (ROAS, 2014, p. 31). Assim, o crítico literário conjuga como aspecto 

pertinente ao fantástico uma inquietação inerente à realidade. Nesse sentido, o 

crítico espanhol, aborda uma similitude com a definição de gênero de Todorov, pois 
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o mesmo entende o que na “[...] na literatura fantástica é o único gênero literário que 

não pode funcionar sem a presença do sobrenatural” (ROAS, 2014, p. 31), pois o 

fantástico contemporâneo assimila e integra o fantástico tradicional de que nos fala 

Todorov, pois há um elemento norteador comum: 

 
Tanto o fantástico tradicional como o fantástico contemporâneo se 
baseiam em uma mesma ideia: produzir a incerteza diante do real. É 
verdade que podem ter mudado as formas de expressar a 
transgressão, mas continuamos precisando do real como termo de 
comparação para determinar a fantasticidade, se é possível chamá-la 
assim, de um texto literário (ROAS, 2014, p. 73-74). 

 

Sobretudo, vê-se a construção do texto fantástico por meio da recriação 

mimética da realidade cotidiana com a ruptura de um acontecimento irreal/insólito, 

os quais se apresentam em uma realidade imagética explicada ou aceita pelo o 

leitor. A delimitação das fronteiras do real e irreal na noção contemporânea do conto 

fantástico busca uma nova configuração do elemento insólito diante de uma 

realidade cotidiana mutável, na qual os medos se modificam cada vez mais. 

Segundo Roas (2014), o narrador do conto fantástico traz em si uma contradição, 

pois o mesmo sabe que os fatos narrados transgridem as leis naturais e a torna uma 

“[...] razão básica do conto fantástico: revelar algo que vai transtornar nossa 

concepção da realidade, o fenômeno sobrenatural sempre sugerido como exceção” 

(ROAS, 2014, p. 114, grifo nosso). 

Nas reflexões teóricas de Roas (2014) a definição assertiva para a texto 

literário que se configura na transgressão do real é a concepção de modo fantástico, 

visto que, nesse aspecto diverge da concepção de gênero como aborda Todorov. 

Ainda na visão do estudioso espanhol (2014, p. 43) a “[...] vacilação não pode ser 

aceita como o único traço definitivo do gênero fantástico, pois não comporta todas 

as narrativas que costumam ser classificadas assim”. Diante disso, podemos dizer 

que sua definição para o modo fantástico está sujeita a irrupção do sobrenatural no 

cotidiano real, sem depender da hesitação do leitor ou dos personagens, uma vez 

que há uma impossibilidade de explicação para os fenômenos naturais que 

irrompem a narrativa. 

Observa-se que há um consenso sobre a definição do fantástico, uma vez 

que, alguns autores, por exemplo, Todorov e sua teoria que agrupou e reuniu os 

estudos anteriores, concebe a definição acertada para o texto fantástico como 
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gênero categorizado (fantástico, maravilhoso e estranho ou a união destes). Porém, 

outros críticos, por exemplo, Ceserani e Roas teorizam e optam pela definição do 

fantástico como modo.  

Marisa Martins Gama-Khalil, em publicação de artigo recente de 2013, “A 

literatura fantástica: gênero ou modo” aponta que a visão de fantástico como gênero 

é a perspectiva todoroviana, enquanto a concepção como modo é uma visão 

considerada relevante do ponto de vista de Roas e Ceserani.  

Gama-Khalil (2013) destaca acerca das perspectivas de Todorov e Filipe 

Furtado, na qual reflete sobre a hesitação do leitor que Todorov defende como 

condição indispensável para o estabelecimento do evento fantástico: 

 
[...] para os dois teóricos, no fantástico, ocorre a permanência da 
hesitação/ambiguidade. Portanto, mesmo contrariando a visão 
todoroviana de hesitação, Furtado chega a conclusões muitíssimo 
similares a ela. A diferença que ele estabelece é a de que a 
permanência da ambiguidade é uma questão interna à narrativa, ao 
passo que, para Todorov, a hesitação estaria também condicionada 
à recepção do acontecimento insólito (GAMA-KHALIL, 2013, p. 23-
24). 

 

As concepções de um texto fantástico pelos teóricos Todorov e Furtado se 

confundem, visto que Furtado não admite que o leitor participe da ambiguidade 

textual, cabendo apenas a própria narrativa esse aspecto, pois os elementos que 

causam a ambiguidade já estão postos na narrativa, não sendo necessária uma 

condição necessária a hesitação do leitor. Segundo verbete do E-dicionário de 

termos literários de Carlos Ceia, Furtado (2013) aborda que: 

 
O modo fantástico abrange (como, entre outros, Rosemary Jackson 
apontou) pelo menos a maioria do imenso domínio literário e artístico 
que, longe de se pretender realista, recusa atribuir qualquer 
prioridade a uma representação rigorosamente “mimética” do mundo 
objectivo. Recobre, portanto, uma vasta área a muitos títulos 
coincidente com a esfera genológica usualmente designada em 
inglês por fantasy (FURTADO, 2013, s/p). 

 

Os contos fantásticos possuem diversas temáticas ao longo de seu percurso 

histórico desde sua origem na literatura oral à sua efetiva organização no 

Romantismo alemão por Hoffmann. As narrativas envolvem, em sua maioria, temas 

voltados para demônios femininos, fantasmas e espectros, elixires, dualismo (irmãos 
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gêmeos, sombras, alter ego), metamorfoses (lobisomens, vampiros, monstros, 

múmias), necrofilia,“[...] sortilégios, intervenções diabólicas, fantasmas vingativos, 

emparedados vivos [...] vampirismo e transformações... Destinam-se menos a 

divertir que a arrepiar os cabelos dos leitores. Quanto mais intensas, empolgantes e 

macabras (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 91-92).  

Diante disso, faz-se necessário uma breve conceituação do evento insólito 

na obra de ficção considerada integrante da literatura fantástica à luz de Covizzi 

(1978), cuja concepção de evento insólito possui em sua essência uma carga de 

indefinição inerente ao seu significado, visto que é representado na estética literária 

sob diversas perspectivas, dentre elas destacamos: 

 
Quadro 1 - Manifestações congêneres do insólito 
Ilógico Contrário à lógica; não-real; absurdo 
Mágico Maravilhoso; extraordinário; encantador 
Fantástico Que apenas existe na imaginação; simulado; aparente; fictício; 

irreal. 
Absurdo Que é contra o senso, a razão; disparate; despropósito 
Sobrenatural Fora do natural ou comum; fora das leis naturais 
Irreal Que não existe; imaginário 
Supra-real O que não apreendido pelos sentidos; que só existe 

idealmente; irrealidade; fantasia 
Fonte: Covizzi (1978, p. 36). 

 

As diversas nomenclaturas do evento insólito se modificam e ganham 

sentidos distintos através da abordagem enfatizada por cada autor, inclusive do 

contexto histórico cultural de cada época. 

Na seção que se segue, faz-se necessário adentrar na perspectiva da 

categoria do estranho à luz da teoria de Freud, com objetivo de embasamento para 

as análises dos contos que trazem a categoria do estranhamento como aspecto 

pertinente e seu enlace com o fantástico. 

 

2.2.1 O estranho e o duplo como manifestação do fantástico 

 

A literatura e a psicanálise em dados momentos das suas histórias se 

entrecruzam e andam juntas com objetivos afins e ao mesmo tempo distintos. A 

psicanálise utiliza a obra literária para demonstração de estudo de caso e sobre 

suas teorias, assim como também acontece na literatura, visto que esta, muitas 
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vezes utiliza as teorias da psicanálise para explicar ou refletir as ações ficcionais dos 

personagens. Como exemplo para esse diálogo saudável destaca-se o teórico e 

fundador da psicanálise: Freud. 

Diante dos estudos organizados por Todorov (1981), o fantástico se define na 

relação do real com o imaginário, sendo a vacilação/hesitação um elemento 

primordial que aconteça tanto nas personagens quanto no leitor. As categorias da 

literatura fantástica na visão todoroviana são: fantástico, maravilhoso e estranho, 

subdividindo-se ainda em: estranho-puro, fantástico-estranho, fantástico-maravilhoso 

e maravilhoso-puro, ao passo que o autor nomeia-os de sub-gênero transitivo. 

Tomemos para exemplificação o conceito sobre o liame entre fantástico e estranho, 

em que os acontecimentos que são vistos no decorrer do relato “[...] parecem 

sobrenaturais, recebem, finalmente, uma explicação racional. O caráter insólito 

desses acontecimentos é o que permitiu que durante comprido tempo o personagem 

e o leitor acreditassem na intervenção do sobrenatural” (TODOROV, 1981, p. 25). 

Para Todorov (1981, p. 16), o estranho requer duas classificações distintas, 

se em uma narrativa “[...] há um fenômeno estranho que pode ser explicado de duas 

maneiras, por tipos de causas naturais e sobrenaturais. A possibilidade de vacilar 

entre ambas cria o efeito fantástico”. Sendo assim, o gênero fantástico, na 

concepção do autor, sempre se definirá em detrimento do outro. Em suma, nesta 

perspectiva, o estranho é um sobrenatural explicado racionalmente. O sub-gênero 

estranho puro é analisado por Todorov como narrativas de difícil classificação, dada 

carga de ambiguidade e o envolvimento em outras áreas, como a psicanálise, uma 

vez que, “[...] a definição é ampla e imprecisa, como também o é o gênero que 

descreve: diferente do fantástico, o estranho não é um gênero bem delimitado; dito 

com mais exatidão, só está limitado pelo lado do fantástico; por outro lado, dissolve-

se no campo geral da literatura (TODOROV, 1981, p. 26). 

Maria Silva Antunes Furtado em recente artigo O fantástico e estranho na 

literatura e os desafios da crítica psicanalítica aponta que o liame entre literatura 

fantástica e a psicanálise se enveredam nos estudos de teorização do estranho nas 

narrativas, visto que cada área com seus objetivos de estudo, entretanto, utilizam 

como objeto de estudo a obra literária. Para a estudiosa a Psicanálise: 

 
Ao investigar os temas tabus por ela abordados, retirou-lhes a 
condição mimética com a qual driblavam a censura. No século XX, 
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portanto, a literatura fantástica assume outra perspectiva: a 
hesitação, sua característica central até o século XIX, é substituída 
por uma ‘total ausência de surpresa’ diante de acontecimentos 
‘estranhos’, ao estilo kafkiano. Não se trata mais de transgredir a lei 
através do texto literário, mas de mostrar o encontro com o nonsense 
que habita o real (FURTADO, 2008, p. 6). 
 

O grande nome e pioneiro da teoria sobre o estranho na estética literária e na 

psicanálise foi o teórico psicanalista Sigmund Freud (1856-1939). Freud publica em 

1919, o ensaio intitulado Unheimliche, cuja abordagem tem o intuito de explicação 

aos casos médicos utilizando a literatura para estudo e comparação. Sobretudo, a 

tradução estética do termo revela alguns aspectos inquietantes e que causam 

estranheza à realidade cotidiana normal das coisas. Para Freud (1919), o estranho 

se manifesta na estética literária com mais êxito do que na realidade material. Por 

isso, estabelece que o conceito de estranho possua uma ambiguidade de sentidos, 

seja nos aspectos heimlich (familiar) ou unheimliche (que não é nativo): 

 
O estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é 
conhecido, de velho, e há muito familiar. [...] aquilo que é ‘estranho’ é 
assustador precisamente porque não é conhecido e familiar. 
Naturalmente, contudo, nem tudo o que é novo e não familiar é 
assustador; a relação não pode ser invertida. Só podemos dizer que 
aquilo que é novo pode torna-se facilmente assustador e estranho; 
algumas novidades são assustadoras (FREUD, 1919, p. 2). 

 

Na visão de Freud (1919), o estranho é uma categoria negligencia pela critica 

literária, visto que, a crítica tem como relevante as noções de temáticas que 

discutem o belo e aspectos dos sentimentos considerados elevados, bons. Por isso, 

o psicanalista sente a necessidade de abordar esse aspecto com o objetivo de sanar 

algumas distinções e semelhanças entre alguns gêneros da literatura. Neste sentido, 

o ramo do estranho está interligado ao elemento assustador, contudo essa relação 

vai ao encontro com as características de medo e horror, inclusive elas ressaltam os 

sentimentos humanos considerados inferiores, como por exemplo, repulsa/aversão e 

aflição. 

Sob tal visão, Freud (1919) empreende uma busca nas diversas línguas do 

termo em alemão unheimliche, cujo significado remete ao não familiar, não comum. 

Os significados semelhantes à língua alemã foram vistos nas seguintes línguas: 
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Quadro 2 - O inquietante 
Língua Significado semelhante 

Alemão Unheimliche. 
Latin Locus suspectus. 
Inglês Uncomfortable,uneasy, gloomy, dismal, uncanny, ghastly; 

haunted; repulsive fellow. 
Francês Inquiétant, sinistre, lúgubre, mal à son aise. 
Espanhol Sospechoso, de mal agüero, lúgubre, siniestro. 
Português e Italiano Demoníaco e horrível 
Fonte: Freud (1919. p. 3). 

 
 

Sobretudo, deve-se destacar, seguindo essa proposição, o antagonismo do 

termo em alemão heimlich, o qual remete as ideias de familiar, pertencente à casa, 

não estranho, íntimo, doméstico, amistoso (FREUD, 1919, p. 4). Neste sentido, a 

palavra heimlich em oposição à palavra unheimliche tem sentidos distintos e ao 

mesmo tempo semelhantes: 

 
Heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da 
ambivalência, até que finalmente coincide com o seu oposto, 
unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie 
de heimlich. Tenhamos em mente essa descoberta, embora não 
possamos ainda compreendê-la corretamente, lado a lado com a 
definição de Schelling do Unheimlich (FREUD, 1919, p. 345). 

 

Todavia, o estudioso Marcio Cicero de Sá em pesquisa Da literatura fantástica 

(teorias e contos), dissertação de mestrado publicada em 2001, faz uma leitura 

pertinente sobre os postulados de Freud. Nessa leitura, ele aponta dois caminhos 

para o estranho acontecer, o primeiro aspecto é: 

 
Associado à ansiedade gerada por um impulso emocional reprimido. 
O elemento reprimido retomaria provocando estranheza. O segundo 
fator seria decorrência direta do primeiro, ou seja, o elemento 
reprimido era familiar, tornou-se alienado através de sua negação e 
surge inesperadamente perante o individuo (SÁ, 2002, p. 65). 

 

Dessa maneira, os dois fatores que causam o sentimento de estranhamento 

estão ligados à ansiedade por aquilo que foi reprimido anteriormente, além de 

futuramente tornar-se alienado com o surgimento inesperado do que foi reprimido. 

Todavia, percebe-se aqui também outra percepção para a estranheza, 

segundo essa concepção freudiana, pode se manifestar, além do estranho, em 
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temas relacionados ao duplo. Freud (1919) utiliza os estudos de Otto Rank, na 

perspectiva de que: 

 
O esforço defensivo que o projeta para fora do Eu como algo 
estranho. O caráter do inquietante pode proceder apenas do fato de 
o duplo ser criação de um tempo remoto e superado, em que tinha 
um significado mais amigo. O duplo tornou-se algo terrível que 
preconiza morte ou declínio (FREUD, 1919, p. 353, grifo nosso). 

 

No decorrer de seu ensaio, o psicanalista analisa o elemento de estranheza 

utilizando como exemplo a literatura na ficção do conto “O Homem da Areia” de E. T. 

A. Hoffmann e conclui que o “[...] o estranho efeito do Homem da Areia à ansiedade 

pertencente ao complexo de castração da infância” (FREUD, 1919, p. 11). Diante 

disso, o sentimento de estranheza e medo tem origem na infância e estava 

encoberto/secreto passando depois à vida adulta a ser exposto, tomando dimensões 

de sentimentos estranhos. 

É importante apresentar a visão do teórico Clément Rosset em ensaio 

intitulado O real e seu duplo: ensaio sobre a ilusão (2008). No texto, o autor afirma 

que o tema do duplo na Psicanálise está associado aos fenômenos de distúrbios da 

personalidade, por esquizofrenia ou paranóia. Na literatura, sua manifestação se 

deu, inicialmente, no período do Romantismo: 

 
Onde se encontram múltiplos ecos seus: como se este tema 
dissesse respeito essencialmente aos confins da normalidade 
psicológica e, no plano literário, a um certo período romântico e 
moderno. Veremos que não é assim, o que o tema do duplo está 
presente em um espaço cultural infinitamente mais vasto, isto é, no 
espaço de toda a ilusão: já presente, por exemplo, na ilusão oracular 
ligada à tragédia grega e aos seus derivados (duplicação do 
acontecimento), ou na ilusão meramente inerente às filosofias de 
inspiração idealista (duplicação do real em geral: o “outro mundo”) 
(ROSSET, 2008, p. 24). 

 

Na perspectiva do referido autor vemos a amplitude do tema do duplo além da 

psicanálise, com os estudos dos distúrbios da personalidade, na literatura a partir do 

Romantismo com as narrativas de ficções que mostram essa faceta, e com a ilusão 

desde os oráculos da Grécia Antiga às filosofias modernas idealistas. 

Pierre Brunel na obra Dicionário de Mitos Literários (1998), em verbete sobre 

o mito do duplo pontua que:  
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O mito do duplo, no Ocidente, acha-se em estreita ligação com o 
pensamento da subjetividade, lançado pelo século XVII ao formular a 
relação binária sujeito-objeto, quando até então o que prevalecia era 
a tendência à unidade. Essa posição – concepção unitária de 
mundo/concepção dialética - é refletida reviravolta que sofre o mito 
literário do duplo. Desde a Antigüidade até o final do século XVI, 
esse mito simboliza o homogêneo, o idêntico: a semelhança física 
entre duas criaturas é usada para efeitos de substituição, de 
usurpação de identidade, o sósia, o gêmeo é confundido com o herói 
e vice-versa, cada um com sua identidade própria (BRUNEL, 1998, 
p. 264). 

 

Nota-se, no referido trecho do verbete de Brunel (1998), que o pensamento 

do binarismo tem origem desde o século XVII com remoto do mito do duplo, cuja 

reatualização se apresenta também na obra de ficção.  

Além disso, vale apresentar o conceito de duplo na visão de Nicole Bravo 

(1998, p. 263), verbete integrante da mesma obra organizada por Pierre Brunel, 

baseada nos estudos de Keppler, o qual o mito do duplo é: 

 
Ao mesmo tempo idêntico ao original e diferente – até mesmo o 
oposto – dele. É sempre uma figura fascinante para aquele que ele 
duplica, em virtude do paradoxo que representa (ele é ao mesmo 
tempo interior e exterior, está aqui e lá, é oposto e complementar), e 
provoca no original reações emocionais extremas (atração/repulsa). 

 

Há, portanto sentimentos antagônicos na conexão do eu com seu outro, as 

reações de fascínio e terror estão presentes no eu de forma a beirar a destruição 

dos seres duplicados. 

Dessa maneira, Freud (1919) pontua que o tema do duplo com o objetivo de 

mostrar o efeito do estranho em narrativas que possuem personagens duplicados 

em suas diversas formas de manifestação. Segundo ele, o duplo tem origem nos 

aspectos do amor-próprio exagerado e do narcisismo, uma vez superados esses 

sentimentos egocêntricos pelo self (eu) o duplo “[...] inverte seu aspecto. Depois de 

haver sido uma garantia da imortalidade, transforma-se em estranho anunciador da 

morte” (FREUD, 1919, p. 12). Nesse sentido, o estranho é o próprio duplo que 

emerge de um estádio mental primitivo, o qual se transforma em ameaça de terror o 

que antes era visto como amistoso ou familiar. 

H. P. Lovecraft, por sua vez, na obra O horror sobrenatural em literatura 

(2008), compreende que o estranho é um aspecto pertinente para a atmosfera de 
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horror na criação de uma história fantástica. Sob essa visão, o sinistro é concebido 

como “[...] o que retorna são forças telúricas terríveis, suprimidas, mas não extintas” 

(LOVECRAFT, 2008, p. 12). 

É notório ressaltar que os estudos do efeito da estranheza de Freud analisam 

duas vertentes diferentes, a literária e a psicanalítica. Na primeira vertente analisa o 

narrador, enquanto na segunda o indivíduo real. Por isso, Todorov e outros autores 

utilizam a teorização de Freud como embasamento da literatura fantástica. Diante 

disso, Sá (2001) postula que os estudos de Freud são relevantes para a análise do 

texto fantástico, visto que a matéria do sonho e texto fantástico possuem algumas 

concordâncias, “[...] a predominância pictórica na apresentação ou sensação dos 

fatos estranhos, a valorização do narrador e do leitor como desdobramentos do 

sujeito que está sonhando e a condensação e o deslocamento entre a realidade e o 

mundo estranho ou fantástico (SÁ, 2001, p. 68). 

Para tanto, Freud (1919, p. 5) utiliza uma observação conceitual de Shelling, 

na qual consiste que uma das manifestações do efeito estranho na narrativa 

fantástica se dá através do “[...] nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e 

oculto, mas veio a luz. Diante dessa afirmativa, observamos que nem tudo que nos 

parece estranho nos é desconhecido. O psicanalista analisa que fator do medo se 

configura como um sentimento inerente ao efeito do é inquietante. Por isso, a causa 

da incerteza é permeada tanto pelo narrador como no leitor, uma vez que, é através 

do discurso do narrativo que contém elementos ocultos, secretos que irrompe a 

narrativa de ora assustadora ora de forma ambígua. 

Diante disso, vemos que existem diversos fatores que influenciam para o 

enquadramento do texto fantástico, inclusive há outros que nos leva a defini-los 

como um texto fantástico e estranho, a classificação dependerá dos aspectos 

abordados anteriormente. Acerca do liame entre o fantástico e o estranho pode-se 

verificar sua expressão na leitura do conto “Presepe”. Nessa análise, busca-se 

refletir sobre o enlace do elemento insólito presente na narrativa que causa 

estranheza e inquietação.  

O tema da duplicidade em Tutaméia é recorrente, uma vez que pode-se 

perceber em diversos contos, dentre eles, citamos “Desenredo” cuja duplicidade ou 

multiplicidade se configuram na transformação da personalidade da personagem 

feminina infiel ao marido e aos amantes através dos nomes Livíria, Rivília, Írlívia, em 

esposa fiel. Vemos também outro conto, “Umas formas” em que o efeito fantástico 
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se manifesta de forma visionária, cujos elementos sobrenaturais são de um 

fantasma e um monstro. A aparição inicial é um fantasma ou o espectro de uma 

moça enterrada na igreja. Em seguida há o surgimento de formas hediondas e 

bizarras materializadas em uma espécie de monstro no altar da igreja que surgem 

da personagem do padre, como se o padre gerasse um ser grotesco. Contudo, 

observa-se que a duplicidade é apresentada de forma nebulosa e possui certa 

incerteza, ou seja, há ambiguidade na narrativa que leva às compreensões 

dicotômicas. 

A ficção rosiana suscita reflexões sobre as diversas e variadas classificações 

do fantástico, desde Sagarana (1946), com o conto “A hora e a vez de Augusto 

Matraga” e “Conversa de Bois” a Estas Estórias (1969), com a célebre narrativa 

“Meu Tio o Iauaretê”, para ficarmos apenas com alguns exemplos. Porém, mesmo 

ciente da recorrência do modo fantástico na ficção rosiana, esta pesquisa elegeu a 

obra Tutaméia que aborda temas engenhosos e inusitados que expressam a esfera 

do real e do irreal em contiguidade com outros motivos estéticos, tais como: o mito 

arcaico do duplo, a naturalização do sobrenatural no cenário real, aparições 

visionárias, etc. Para tanto, o aspecto insólito na ficção do mineiro será tratado no 

capítulo que segue. 
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3 ENREDOS, (DES)ENRENDOS...: O CONTO FANTÁSTICO DE GUIMARÃES 

ROSA 

 

“A estória, em rigor, deve ser contra a História. A 
estória, às vezes, quer-se um pouco, parecida à 
anedota”. 

(Guimarães Rosa) 
 

Neste capítulo, aborda-se um panorama do conto de Guimarães Rosa, 

objetivando ressaltar traços determinantes de sua ficção e de sua relevância como 

mestre do conto contemporâneo brasileiro. O que se motiva a empreender esse 

desafio é ressaltar uma questão central observada em sua produção ficcional: o 

entrecruzamento do real e do irreal em seu discurso fabular. Nessa perspectiva, 

busca-se levantar uma visão sumária do fantástico na narrativa curta de Guimarães 

Rosa, bem como a sua importante contribuição como escritor no cenário das letras 

brasileiras. Para além dessa preocupação, convém situar o regionalismo 4  como 

traço privilegiado, bem como outras figurações notadamente reconhecidas como 

marcas de sua poética, dentre as quais convém citar a valorização da linguagem e 

do mito, a confluência do popular com o erudito, a temática do duplo e do amor.   

A epígrafe que inicia esse capítulo tem o objetivo de antecipar uma reflexão 

sobre um dado significativo e recorrente nas estórias de Guimarães Rosa, para 
                                                        
4 Segundo Galvão (2000, p. 14), o regionalismo “[...] foi uma manifestação literária que em parte se 
opunha ao que ocorria nas matrizes européias, por isso reivindicando a representação da realidade 
local, e em parte as prolongavam, ao aceitar normas que lá emanavam”. Passando por várias 
modificações, o regionalismo no Brasil começou pelas crônicas coloniais que exaltavam o pitoresco, 
dando uma ênfase ao nativismo. Com o surgimento do estilo romântico, houve uma produção de 
prosa e poesia voltados para a nacionalidade, exaltada através da natureza e do índio. Assim, a partir 
do romantismo, nasce o primeiro regionalismo, o sertanismo, com a produção de Visconde de Taunay 
em Inocência (1872), Franklin Távora com Índios do Jaguaribe (1862) O cabeleiro (1876), e Bernardo 
Guimarães com A escrava Isaura (1875), cuja produção se estende até o Naturalismo com as obras 
de relevância para a estética do regionalismo, Dona Guidinha do Poço de Manuel de Oliveira Paiva, 
Luzia-Homem de Domingos Olímpio e A regionalista na literatura brasileira e o mais impactante. A 
prosa regionalista de 30 teve seu marco com a publicação do romance A Fome de Rodolfo Teófilo 
integram o segundo regionalismo. Chegando ao Pré-Modernismo, vemos o ambiente caipira com 
Monteiro Lobato e Valdomiro Silveira, respectivamente, com as obras Urupês (1918) e Os Caboclos 
(1920) (GALVÃO, 2000, p. 15-16). Vale salientar, que o primeiro e o segundo regionalismo possuem 
uma estética de criação voltada para diversas temáticas que abrangem as culturas locais do Brasil, 
da qual emergem “[...] o caipira, o bandido, o jagunço, o cangaceiro, o vaqueiro, o beato, o tropeiro, o 
capanga, o garimpeiro, o retirante” (GALVÃO, 2000, p. 17). O regionalismo de 30 é considerado pela 
crítica o ápice da manifestação estética da cultura local no Brasil, pois houve uma intensa produção 
na prosa, sendo considerado o terceiro modo Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida. A partir 
de então, seguiram diversas obras de relevância como, O Quinze (1930), de Raquel de Queiroz, 
Vidas Secas (1938) de Graciliano Ramos, Menino de Engenho (1932), de José Lins do Rêgo, 
Capitães de areia (1937), de Jorge Amado, Olhai os Lírios do Campo (1938) de Érico Veríssimo, 
entre outros de suma relevância (GALVÃO, 2000, p. 18-22). 
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muitas consideradas incomuns e marcadas pela valorização da tradição oral, um 

repertório de narrativas que prestigiam aspectos da cultura popular, sobretudo em 

apropriações metafóricas de anedotas, fábulas, mitos, causos, dentre outros. 

 

3.1 “Sertão: é a gente” 

 

O sertão para João Guimarães Rosa é um cenário privilegiado em toda sua 

obra. O título desse tópico é um trecho do romance Grande Sertão: veredas. A 

afirmação “[...] Sertão: é a gente” suscita vários entendimentos, entretanto, o 

consenso crítico desta frase emblemática é, sobretudo, que o Sertão para 

Guimarães é um lugar exaltado, lugar de vários caminhos, cenário para toda sua 

produção contista, com exceção de seus primeiros contos publicados em jornais, “O 

Mistério de Highmore Hall” e “Tempo e Destino”. 

Eduardo Coutinho em seu estudo Guimarães Rosa (1983), sobre as 

fabulações rosiana aborda de forma primordial a relação do Sertão e Rosa: “[...] nós, 

homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Estar no nosso sangue narrar 

estórias; já no berço recebemos esse dom para toda a vida. Desde pequenos, 

estamos constantemente escutando narrativas” (COUTINHO, 1983, p. 69). 

Guimarães fabulista sente-se sertão e, por isso atribui ao ambiente sertanejo mineiro 

uma ambientação universal para suas estórias. 

Temístocles Linhares em relevante contribuição acerca do conto brasileiro 

com a obra 22 diálogos sobre o conto brasileiro atual (1973) situa a presença 

constante do conto no cenário de produção literário no Brasil, enquanto narrativa de 

grande expressão dos dilemas sociais; em seus diálogos o estudioso focaliza vários 

literatos, dentre os quais destacamos sua visão sobre a estética rosiana, produção 

ficcional que na visão de Linhares (1973, p. 12) apresenta diversas vertentes: 

 
O valor folclórico e lendário, o de aproximação com o conto popular, 
o de certos tipos de gente: o gaúcho, o jagunço, o cangaceiro, o 
conto sobre a fauna, o conto de vigorosa nota vernácula, o conto da 
vida pastoril, o conto da selva, o conto paisagístico, o conto de 
expressão estilística, de invenção verbal, de linguagem como criação 
contínua, etc. 
 

Contudo, o autor assevera ser uma difícil tarefa o enquadramento estético da 

produção de cada autor. Para ele, a classificação torna a literatura rígida e sem 
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liberdade de transformação ou modificação, porém, é necessário para a crítica 

literária que essa divisão aconteça com o objetivo de organizar e historicizar sobre 

cada produção poética. Linhares (1973) mostra três classificações predominantes: 

contos realistas, contos regionalistas e contos fantásticos. O autor elege três nomes-

chave para representar cada uma das categorias: Nos contos realistas, a autora 

Clarice Lispector; nos contos regionalistas Guimarães Rosa; nos contos fantásticos, 

Lygia Fagundes Telles (LINHARES, 1973). 

O aspecto regional tratado por Rosa vai além da estética de outros autores 

regionalistas. Linhares (1973) analisa que há divergência e semelhanças nas 

estéticas regionalistas de Guimarães Rosa e Valdomiro Silveira. Na visão do autor, a 

narrativa curta de Rosa está em consonância como um “[...] verdadeiro idólatra da 

linguagem, capaz de extrair de seu seio potências ocultas, para quem o acento de 

uma ideia valia mesmo mais do que essa ideia” (LINHARES, 1973, p. 25). Contudo, 

na perspectiva da estética de Valdomiro Silveira, por sua vez, “[...] partia da 

realidade, de sua fidelidade a ela, servindo-se da palavra também, mas certo de que 

ela tinha apenas como função universalizar, resumir o já existente” (LINHARES, 

1973, p. 25). Logo, nota-se uma evolução nas temáticas abordadas e na própria 

classificação de contos regionalistas, uma vez que as obras de Valdomiro Silveira, 

Pelo Sertão (1898) e Os Caboclos (1920) são anteriores à primeira obra de contos 

de Guimarães, Sagarana (1946). Ademais, segundo o pensamento proposto por 

Linhares, apontamos que Rosa insere-se na literatura brasileira em uma vasta 

concepção de criação literária que percorre o regionalismo, a metafísica, a 

arquitetura mítica e o fantástico. 

Bosi (1975), por sua vez, aponta que o sentido do tecido narrativo na escrita 

de Guimarães Rosa está na ampliação dos “[...] princípios criadores da língua 

mitopoética” isto é, o neologismo retoma uma formação arquetípica, que se 

configura como herança humana inconsciência, na qual há uma união desta herança 

com o elemento moderno (BOSI, 1975, p. 11-13). 

Na concepção de Luiz Costa Lima em seu capítulo crítico sobre o conto 

brasileiro, O conto na modernidade brasileira (1983) assevera que a estética de 

Rosa configura-se como uma produção de suma relevância, com contornos 

singulares, pois não houve estética semelhante em toda a produção da prosa no 

Brasil, conforme afirma o referido estudioso. Segundo o mesmo autor, três fatores 

que contribuem para a singularidade rosiana: a invenção do léxico ou da sua ordem; 
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eleição de tipo cultural, o geralista; penetração no imaginário popular, pois apropria-

se do “[...] prolongamento inverso: ela é o lastro, não em que se penetra, mas que se 

projeta adiante. Em poucas palavras: o trabalho na linguagem e na mentação da 

alteridade conduzem em Guimarães à tematização do imaginário” (LIMA, 1983, p. 

201). Neste sentido, há uma ampliação do “[...] círculo do real, tornando formulável o 

que antes nele não parecia caber” (LIMA, 1983, p. 201).  

Para o mesmo autor, a noção geográfica do sertão como o sentido temático 

da produção das personagens, presentes na estética de Rosa, se configuram em 

dimensões de um “destino itinerante” cujas ações humanas dos personagens são 

projetadas nessa dimensão criada a partir do imaginário/território (LIMA, 1983).  

 

3.2 O Sertão do mitológico João Guimarães Rosa 
 

João Guimarães Rosa (1908-1967), mineiro de Cordisburgo, tem sua 

produção literária inserida historicamente no Modernismo da terceira fase. Durante 

sua vida se dedicou a medicina e a diplomacia, no entanto a escrita literária fora sua 

grande paixão. A obra de Heloisa Vilhena de Araújo O diplomata (2020) trata o ofício 

de Rosa diplomata. Existe um consenso crítico que João Guimarães Rosa é um 

autor de uma produção considerada enigmática, regionalista, espiritualista, e acima 

de tudo um exímio criador de uma nova linguagem, inclusive de engenhosos 

neologismos. Alguns traços da escrita rosiana foram tratados em trabalhos 

fundadores que constituem sua fortuna crítica, como por exemplo, o traço que 

constitui a alegoria ou o enigmático é analisado no estudo Dialegoria: a alegoria em 

Grande Sertão- veredas e em Paradiso, publicado em 2004, da pesquisadora 

Joselita Bezerra da Silva Lino. Ademais, acerca do traço espiritualista de Rosa. 

Observamos trabalhos de fôlego como O roteiro de Deus: dois estudos sobre 

Guimarães Rosa (1996), de Heloisa Vilhena de Araújo, a obra reúne dois ensaios 

sobre o aspecto espiritualista inserido nas obras Corpo de Baile e Grande Sertão: 

veredas. Outros estudos de suma importância fazem parte do Caderno Guimarães 

Rosa(2006) do Instituto Moreira Sales: Rapsodo do Sertão: da lexicogênese à 

mitopoese, de Walnice Nogueira Galvão; Via e viagens: a elaboração de Corpo de 

Baile e GSV, ambos tratam a vertente regionalista de Rosa; O opus magnum 

oriental-ocidental, de Fracis Úteza e o estudo de Benedito Nunes, Guimarães Rosa 

quase de cor: rememorações filosóficas e literárias, ambos tratando a escrita rosiana 
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espiritualista; GSV: romance de formação do Brasil, de Willi Boli. Somam-se os 

estudos Rosa em dois tempos (2005) e O mundo movente de Guimarães Rosa 

(1972), ambos de José Carlos Garbuglio. É importante ressaltar que todos esses 

estudos são referências fundadoras da fortuna crítica de Rosa configuram-se como 

obras de grande relevância. Nomes de pesquisadores como Paulo Ronai e Eduardo 

Coutinho são citados na nossa pesquisa. 

A língua para Guimarães Rosa possui o objetivo de suscitar reflexões sobre a 

condição do homem e a reatualização do mito de diversos tipos de personagens do 

sertão mineiro: o sertanejo, o jagunço, o beato, o capanga, o vaqueiro, o coronel, as 

mulheres (adúlteras, violentadas, velhas, moças, viúvas, prostitutas, diabólicas, etc), 

entre outros. Acerca desses tipos comuns de personagens, Paulo Ronai analisa no 

prefácio das Primeiras estórias, com o título Os vastos espaços, a essa tendência 

Ronai atribui personagentes. Sobre o feminino, vemos um estudo relevante de 

Cleusa Rios Pinheiro Passos, Guimarães Rosa; do feminino e suas estórias (2000), 

a autora menciona o repertório de mulheres na escrita rosiana. Em O dorso do tigre 

(1969), Benedito Nunes trata desses aspectos e como se dá o amor na escrita 

rosiana. Em a Mitológica rosiana (1978), Walnice Nogueira Galvão aborda a 

metafísica rosiana. Sobre a temática do sertão na obra de Rosa Francis Uteza no 

estudo JGR: a metafísica do grande sertão (1994).  

Para Rosa, o caráter do homem está relativamente ligado à linguagem e, é 

através dela, que o mesmo consegue viver em meio a tantas paragens: 

 
Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer 
do idioma o espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é 
uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir 
constantemente. Isto significa que, como escritor, devo me prestar 
contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo 
necessário até ela ser novamente vida (ROSA apud LORENZ, 1994, 
p. 47). 

 

A palavra era, sem dúvidas, a essência da lapidação da criação literária de 

João Guimarães Rosa. Através dela, a expressão humana da comunicação deixa de 

ser um ato cotidiano e corriqueiro, pois transcende ao um novo estado, ao ato de 

vida, isto é, que faz viver e renovar em um movimento corrente e perene da criação 

literária e da arte. 
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Guimarães Rosa elege o espaço do Sertão, as paragens sertanejas, 

diferenciando-o do sertão do regionalismo da década de 30, cuja especificidade 

estética de relevância encontra-se na prosa de Graciliano Ramos, Raquel de 

Queiroz, Jorge Amado e José Lins do Rego. O sertão rosiano ultrapassa as 

fronteiras geográficas do sertão mineiro, sendo até nomeado em seu célebre 

romance, Grande Sertão: veredas (1956), por Campos das Gerais. É um espaço 

sertanejo distinto, cheio de riquezas naturais e grande abundância, com rios e 

paragens para criação de gado. É através desse “[...] espaço ao mesmo tempo 

geográfico, simbólico e mítico onde se desenrola a obra de Guimarães Rosa [...]. Um 

espaço onde o maravilhoso e o fantástico fazem parte da vida cotidiana (GALVÃO, 

2000, p. 30). 

Neste sentido, observa-se que a relevante contribuição de Rosa no panorama 

literário nacional se manifesta até os dias atuais, de modo perene e duradouro, pois 

a busca por estudos e questionamentos acerca de sua obra continua a despertar o 

interesse da crítica e motivam pesquisas, sendo considerados estudos desafiadores. 

Assim, destacamos um breve trecho do ensaio Guimarães Rosa de Walnice 

Nogueira Galvão (2000, p. 70-71) acerca dessa contribuição estética a atualidade: 
 

Um mestre, Guimarães Rosa esgotou a tal ponto a feliz combinação 
entre oralidade sertaneja e erudição poliglótica que nossa literatura 
como que paira aquém daquilo que ele realizou. Provavelmente as 
novidades estéticas interessantes virão de outros quadrantes.  
 

Na visão de Lucas (1983), na história curta de Guimarães Rosa há uma 

predisposição à anedota literária, especificamente, à anedota de distração. O seu 

regionalismo é considerado ‘diferente’ dos demais autores regionalistas que o 

antecederam. Segundo a crítica, Guimarães Rosa estreia em 1946 com a coletânea 

de contos de nome estranho, Sagarana, cuja composição temática, de maneira 

geral, tem como pano de fundo um sertão folclórico. No entanto, há divergências da 

prosa rosiana com a escrita ruralista da literatura brasileira. Ao passo que, na escrita 

rosiana estabelece-se um difícil pacto com a oralidade popular “[...] com a mais 

refinada tradição literária, num jogo permanente de criação de variedade linguística 

e semântica, de rebarbarização da linguagem e de exploração de resíduos 

ancestrais da mente humana no seu relacionamento com as entidades naturais 

(LUCAS, 1983, p. 136). 
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Assim, o discurso de Rosa inaugura uma forma ficcional predisposta ao 

regionalismo, contudo de configuração universal, em que temas relacionados à 

condição humana trazem características que ultrapassam o liame do 

exótico/grotesco à sublime beleza, como podemos ver essa configuração presente 

em Sagarana. Com isso, inaugura-se também, uma nova literatura, em que há uma 

escrita engajada que rompe os moldes tradicionalistas do regionalismo cuja 

composição ficcional se configura na simplicidade e complexa ao mesmo tempo. 

Vale lembrar que, para além da produção contística de Rosa, surge no cenário 

brasileiro com uma escrita literária de produção significativa, seus contemporâneos 

Murilo Rubião e Dalton Trevisan. 

Antonio Candido em seu ensaio O homem dos Avessos (1983) faz uma 

análise sobre o aspecto do regionalismo em Guimarães Rosa. O crítico literário 

elege três elementos estruturais básicos, a terra, o homem e o problema/luta, cuja 

construção mimética o distingue do regionalismo tradicional e restrito ao ambiente 

sertão do Brasil. Nesta perspectiva, o sertão de João Guimarães Rosa se torna 

cenário de “[...] dor, jubilo, ódio, amor, morte – para cuja órbita nos arrasta a cada 

instante, mostrando que o pitoresco é acessório e que na verdade o Sertão é o 

Mundo” (CANDIDO, 1983, p. 122). 

A construção mimética analisada por Candido acerca do regionalismo e da 

visão do homem e do sertão, segundo o estudioso, perpassa toda sua obra, não 

sendo uma característica apenas do romance Grande Sertão: veredas. Vale 

ressaltar, o mesmo autor reitera sua crítica, de forma generalizada ao conjunto de 

obras de Guimarães Rosa em outro momento, quando encaixa a literatura rosiana 

como um lugar “[...] onde a dimensão regional perde o caráter contingente, para 

tornar-se veículo de uma mensagem da mais completa universalidade” (CANDIDO, 

1999, p. 93). Em suma, observa-se segundo Candido (1999, p. 94) que: 

 
A escolha de Guimarães Rosa denota o profundo senso do real e é 
um repto perigoso, que poderia tê-lo enquadrado no pelotão dos 
regionalistas pitorescos, ou dos regionalistas críticos. Mas ele 
superou os perigos e elaborou a matéria regional com um senso 
transfigurador, que fez dos seus livros maduros experiências de 
vanguarda dentro de um temário tradicional. Como outros escritores 
latino-americanos, foi capaz de fundir a perspectiva local do 
regionalismo com os meios técnicos das vanguardas, para chegar a 
uma escrita original e integrada, a cujo respeito pode-se falar de 
super-regionalismo. 
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O autor pondera que a essência da escrita rosiana, isto é, toda sua obra, vai 

além do enquadramento: regionalista e pitoresco. Para Candido (1999) Rosa é 

vanguardista inserido em perspectivas distintas, que englobam o super-regionalismo 

de forma original e engajada distinguindo-se do quer era posto como o regionalismo 

tradicional. 

É notório ressaltar o caso peculiar de Guimarães Rosa na figuração de um 

novo regionalismo. A temática do regionalismo constitui uma das marcas de 

brasilidade no estabelecimento da nossa literatura é, dentre os traços do que se 

consagrou como regionalismo entre nós, Guimarães Rosa destaca-se entre os 

demais pela universalidade e inovação. 

 

3.3 Rosa e seus causos fantásticos: Primeiras e outras estórias 

 

O autor mineiro inicia seus trabalhos utilizando a temática do fantástico com a 

publicação dos contos “O Mistério de Highmore Hall”, em 1929 e “Chronos Kai 

Anagke (Tempo e Destino)”, em 1930, ambos publicados no Jornal O Cruzeiro. 

Recentemente, as duas narrativas foram reunidas aos contos “Caçadores de 

Camurça” e “Makiné” no livro Antes de Primeiras Estórias e publicados em 2011. O 

fantástico de Guimarães Rosa parece dialogar com a grande arquitetura mimética de 

Poe, Lovecraft e Horace Walpolle, cujas temáticas são aspectos relevantes do 

fantástico dos séculos XVIII e início do século XIX, pois acentuam o medo, o gótico e 

o horror. A obra A álgebra mágica de Guimarães Rosa e o gênero fantástico no 

horizonte de expectativas dos séculos XVIII, XIX e XX (2008), de Luís Eduardo 

Wexell Machado faz um estudo detalhado sobre a escrita rosiana desde seu início, a 

qual pontua que seus primeiros contos:  
 

Não combina com o neo-fantástico, conforme a formulação de 
Alazraki em sua análise dos contos de Cortázar; tampouco com o 
fantástico, conforme elaborado por Todorov; também não se 
enquadra na “álgebra mágica” que vamos encontrar no trabalho 
posterior de Guimarães Rosa, a partir de Sagarana. Mas já há uma 
evidente preocupação com a busca do efeito, com a construção das 
palavras e de metáforas que agreguem significação e poeticidade ao 
texto. Há também uma busca de uma trama que não seja racionalista 
e cartesiana e que ofereça, por meio do horror, bem característico do 
romance Gótico, uma apreciação dos limites das possibilidades do 
ser humano (MACHADO, 2009, p. 7). 
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Dessa maneira, a estreia de Guimarães Rosa com os contos citados 

anteriormente, tem por base a unidade de efeito de que trata Poe e suas teorizações 

sobre o conto, inclusive, utilizando-se de temáticas comuns na literatura de Poe, que 

privilegiam aspectos sobrenaturais e inexplicáveis, em que os personagens 

encontram-se mergulhados em uma atmosfera de horrores e acontecimentos 

medonhos. Segundo Machado (2009), diferentemente dessa produção ficcional de 

estreia, Rosa amadurece esteticamente e gradativamente sua produção envereda à 

temática do regionalismo, sendo considerada pela crítica literária como característica 

que o distingue do seu cânone.  

Contudo, vale observar que o fantástico das narrativas “O Mistério de 

Highmore Hall” e “Chronos Kai Anagke (Tempo e Destino)” são considerados os 

primeiros passos de uma escrita de natureza fantástica. Logo, a escrita fantástica 

rosiana ganha configurações diferentes das abordadas nos dois respectivos contos, 

que veremos adiante como o mineiro aborda de forma distinta o sobrenatural e o 

irreal em outras narrativas, como por exemplo, “Meu Tio Iauaretê” de Estas Estórias 

(1969), em que a figura do monstro acontece através da metamorfose do onceiro e 

no conto “O espelho” presente em Primeiras estórias (1962), em que há um diálogo 

contemplativo do personagem diante do espelho, em que se verifica o outro. 

Vale comentar que no conto “O espelho” é ponto central a temática do duplo 

na perspectiva de um narrador personagem que conta sua estória de experiência 

estranha com um espelho. O conto é narrado em primeira pessoa em espécie de 

relato a outra pessoa ou ao próprio leitor, trata da transcendência do olhar no 

espelho, a simbologia do infinito, “[...] reporto-me ao transcendente” (ROSA, 2009, 

119), ou seja, a personagem principal se olha no espelho e não enxerga sua face, 

pois os olhos humanos são enganadores, “[...] os olhos, por enquanto, são a porta 

do engano; duvide deles, dos seus, não de mim.” (ROSA, 2009, p. 120). A 

personagem olha-se no espelho e “[...] simplesmente lhe digo que me olhei num 

espelho e não me vi [...], ali se apresentava seu duplo. Eu era – o transparente 

contemplador?...” (ROSA, 2009, p. 126, grifos nosso). O ato contemplativo da 

personagem protagonista no espelho revela, portanto um reflexo, outro ser, seu 

sósia, que estava reprimido, escondido: “[...] e... sim, vi, a mim mesmo, de novo, 

meu rosto, um rosto; não este, que o senhor razoavelmente me atribui. Mas o ainda-

nem-rosto – quase delineado, apenas – mal emergido, qual uma flor pelágica, de 

nascimento abissal... (ROSA, 2009, p. 127).  
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O recente artigo A literatura fantástica de Guimarães Rosa Antes das 

Primeiras Estórias (2012), de Marisa Martins Gama-Khalil destaca o pouco interesse 

da crítica na abordagem teórica do livro Antes das Primeiras Estórias (2011). A 

autora afirma que não houve o devido valor a obra e sequer é integrada ao cânone 

da literatura rosiana. Segundo Gama-Khalil (2012), a criação literária de Rosa em 

sua juventude faz parte do processo de amadurecimento da escrita e deveria fazer 

parte de seu cânone. Contudo, a autora assegura ainda que: 

 
Esses contos são considerados “menores” em relação ao todo de 
sua obra não pelo fato de pertencerem a uma imaturidade literária, 
porém pelo fato de se inserirem em um gênero relegado em geral à 
periferia do cânone literário por alguns críticos, a literatura fantástica 
(GAMA-KHALIL, 2012, p. 143). 
 

A segregação do estudo do fantástico e a não valorização deste modo 

ficcional em que há a predileção pelo sobrenatural na escrita rosiana, infelizmente é 

considerada pela crítica como periférica e sem valor canônico. O referido artigo tem 

como objetivo analisar a configuração do evento insólito nos quatro contos que 

integram a obra, abordando o espaço como recurso para a irrupção do fantástico. A 

autora procura com esse estudo enaltecer a escrita rosiana como um processo 

gradativo de crescimento ao ápice da criação rosiana. 

Considerando o número de obras de Rosa destinadas ao gênero conto, com 

apenas um romance, supõe-se sua predileção pelo gênero, uma vez que a 

dedicação esse tipo de escrita é visto pela sequência de produções de contos ou 

estórias, como o próprio autor nomeia. A fortuna crítica sem precedente que suscita 

estudos em suas obras se dá, supostamente, devido à variedade, originalidade, 

engenhosidade e a inovação em aspectos da linguagem, inclusive esteticamente. 

Em sua relevante prosa romanesca destacam-se: Sagarana (1946) livro de contos, 

Corpo de Baile (1956), narrativas caracterizadas como novelas, porém em 1960 é 

dividida em 3 volumes, Manuelzão Miguilim; No Urubùquaqua do Pinhém; Noites do 

sertão. O romance célebre Grande Sertão: veredas (1956), Primeiras estórias 

(1962), coletânea de contos, Tutaméia: terceiras estórias (1967), coletânea de 

contos. Nas edições de obras póstumas, Estas estórias (1969), coletânea de contos, 

Ave palavra (1970), miscelânea: contos, poesia, crônicas, reportagens, diários e 

escritos diversos do autor; Magma (1997), obra póstuma de poesia e Antes de 

primeiras estórias (2011), coletânea de quatro contos publicados em jornais. 



64 
 

Nas Primeiras estórias encontramos alguns contos que potencializam o 

sentimento do fantástico sob diversas facetas, dentre os quais convém destacar: “O 

Cavalo que bebia cerveja” e “O moço muito branco”. Sobre esses contos, 

apontamos alguns estudos sobre aspectos insólitos expressos na estrutura 

ficcionais, tais como: O outro estrangeiro: encontros culturais na América (2015), de 

Robert Thomas Georg Würmli; “A menina de lá” e “O moço muito branco”: um estudo 

mítico (2003); Um alienígena na Comarca de Serro Frio (2011), de Adelaide 

Caramuru Cezar; Os inquietantes e insólitos anjos latino-americanos (2014), de 

Marisa Gama-Khalil e O outro na constituição de si-mesmo na obra de Guimarães 

Rosa (2013), de Daniel Cavalcanti Atroch. 

Ademais, vale um breve comentário sobre o conto “O cavalo que bebia 

cerveja”, visto sob a perspectiva do estranho no entorno da ação da personagem 

protagonista Seo Giovânio, estrangeiro ex-combatente e refugiado da guerra que 

possui estranhas manias e hábitos diferentes do habitante nativo Reivalino. O conto 

em primeira pessoa pela personagem de Reivalino abordando sua visão de não 

aceitação dos modos do estrangeiro que passa ser dono da terra em que Reivalino 

mora. O estranho é tratado sob o aspecto das ações que causam nojo e asco em 

Reivalino, na casa do estrangeiro, ocultada por árvores e segredos, “[...] meio 

ocultada, escurecida pelas árvores, que nunca se viu plantar tantas em roda de uma 

casa” (ROSA, 2009, p. 141); no surgimento do irmão de Seo Giovânio morto “[...] na 

sala, no meio do chão, jazia um corpo de homem, debaixo de lençol. — "Josepe, 

meu irmão"...” e no cavalo que estranhamente bebe cerveja, “[...] cerveja, Irivalíni. É 

para o cavalo” (ROSA, 1962, p. 142).  

Ainda sobre Primeiras estórias, vale lembrar o conto “O moço muito branco” 

em que vemos o efeito fantástico tratado na aparição de “[...] um fenômeno luminoso 

se projetou no espaço, seguido de estrondos, e a terra se abalou” (ROSA, 2009, p. 

146). Após os fenômenos de terremotos e inundações na comarca de Serro Frio, 

surge um jovem muito branco de aparência considerada angelical e de outro mundo. 

De aparência tão sobrenatural: 
 
Tão branco; mas não branquicelo, senão que de um branco leve, 
semidourado de luz: figurando ter por dentro da pele uma segunda 
claridade. Sobremodo se assemelhava a esses estrangeiros que a 
gente não depara nem nunca viu; fazia para si outra raça (ROSA, 
2009, 146).  
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Na ação ficcional, o moço traz consigo uma carga de prosperidade e 

felicidade por onde passa. No relato, assim como o personagem surge 

misteriosamente também desaparece sob a nuvem do mistério, “[...] com a primeira 

luz do sol, o moço se fora, tidas asas” (ROSA, 2009, p. 148). 

Existem outros contos das Primeiras estórias que podem ser analisados sob a 

ótica do fantástico, como por exemplo, “A menina de lá”, “Nenhum, nenhuma” e “O 

espelho”. Na vasta e variada fortuna crítica rosiana, encontramos estudos notáveis 

sobre o conto “A menina de lá”, dentre as quais são dignas de nota a tese A 

configuração do universo mitopoético em “A menina de lá” de João Guimarães Rosa 

(1993), de Vera Lucia Rodella Abriatta. Na pesquisa da mesma autora A 

reconstrução do mito em “A menina de lá” de João Guimarães Rosa (1991). Sobre a 

narrativa “Nenhum, nenhuma”, localizamos os estudos: Memória e infância: 

“Nenhum, nenhuma”, de João Guimarães Rosa (2009), de Maria Lucia Guimarães 

de Faria; A crise do sujeito: aspectos da modernidade em dois contos ‘Primeiras 

estórias’, de Guimarães Rosa (2017), de Ana Danielle Lemes Mayer. No que se 

refere ao conto “O espelho”, destacamos trabalhos como, O espelho: contribuição ao 

estudo de Guimarães Rosa (1998) de Heloísa Velhena de Araújo; O diálogo do 

espelho (2007), de Edson Nascimento Campos; O eu e o outro, em “O espelho”, de 

João Guimarães Rosa (2010), de Vera Lucia Rodella Abriatta.  

A dualidade dos seres ficcionais é expressiva em atos contemplativos diante 

de espelhos, metafóricos ou não, como se observa no conto “Meu Tio, o Iauaretê” 

publicado posteriormente em Estas estórias (1969). Da fortuna crítica do conto “Meu 

Tio, o Iauretê, voltados para manifestações insólitas e outros correlatos, elencamos 

os seguintes capítulos de livros: Mas Allá Del infierno: contribución Del análisis de 

“Meu tio, o Iauaretê” (1993), de Flávio Wolf de Aguiar; Tornar-se outro: devir-animal 

e canibalismo em de “Meu tio o iauaretê” (2002), de Maria Candida Almeida. 

Contudo, o efeito fantástico é tratado na estória de um onceiro, caçador e matador 

de onças. A personagem habita um lugar cheio de onças, contudo, não é morador 

nem fazendeiro, se diz ser “[...] Eu – tôda parte” (ROSA, 1969, p. 126); na narrativa, 

sob o efeito da cachaça, ele vai relatando a outro homem suas aventuras e 

matanças de onças e também de pessoas. O protagonista se comporta como 

integrante da família das onças, isto é, ele se ver como bicho e não como gente, “[...] 

onça é meu parente. Meus parentes, meus parentes, ai, ai, ai...” (ROSA, 1969, p. 

128).  
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Bosi (1975) assegura que a poética de Guimarães Rosa possui estilo 

atemporal, sendo considerado por este crítico o escritor do melhor conto brasileiro, 

em que os liames da condição humana são transpostos a uma dimensão atemporal. 

Todavia, nessa visão, Rosa foi o grande nome que conseguiu em sua escrita a: 

 
Passagem do fato bruto ao fenômeno vivido, da descrição à epifania, 
da narrativa plana à constelação de imagens e símbolos; mas tudo 
isso ele o fez com os olhos postos na mente sertaneja, remexendo 
nas relações mágicas e demoníacas que habitam a religião rústica 
(BOSI, 1975, p. 11).  
 

Sob uma ótica que parece remeter ao mito primitivo como ideia recorrente, ao 

tratar da ficção de Rosa sobre o popular e o erudito, “[...] A sua extrema originalidade 

nascia de uma conjunção rara, talvez irrepetível: o diálogo de uma solerte cultura 

linguística e literária com as mais caudalosas fontes da psique e da mitologia 

sertaneja (BOSI, 1975, p. 11). Dessa forma, o referido crítico literário destaca que as 

personagens, de maneira geral, na contística de Rosa estão entrelaçadas às 

possibilidades do mundo insólito como uma dimensão da mimesis que possibilita 

uma nova criação do tecido narrativo, unindo o arcaico e o moderno, do qual 

emergem o puro neologismo das palavras. Na ficção de Rosa, a coexistência do 

bem e do mal contribuem para que as narrativas ganhem significações diversas com 

tons que emergem da fantasia do cotidiano à sabedoria aliada à necessidade do 

sertão que habita o homem e o do homem que habita no sertão (BOSI, 1975). 

O autor mineiro possui como obras que fazem parte da produção contista, 

Sagarana (1946), Primeiras Estórias (1962), Tutaméia (1967) e Estas estórias (1969) 

Antes de Primeiras Estórias (2011). Observamos que há uma prevalência temática 

quanto suas fontes de sua produção, visto que seus contos são manifestações 

oriundas de memórias, imaginário popular, estórias, relatos, causos, memória 

popular, anedotas, herança cultural da vida sertaneja, do cotidiano simples e dos 

temas complexos à humanidade, como a condição do homem e suas relações com 

o outro e com a natureza. Percebe-se que há uma preferência nas Primeiras e 

Terceiras estórias por aspectos relacionados à lapidação da palavra e reinvenção de 

significados da linguagem, visando abordar a multiplicação das realidades, ficcional 

e cotidiana do homem moderno. Nas Primeiras estórias nos contos, “A menina de 

lá”; “Famigerado” “Um moço muito branco”, “O espelho”; “Nenhum, nenhuma”, “As 

margens da alegria”, vemos os aspectos da lapidação da linguagem e dos 
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significados, sendo privilegiadas as realidades insólitas. Em Tutaméia, por sua vez, 

vemos em “Arroio-das-Antas”; “Desenredo”; “Esses Lopes”; “Estória nº 3”; 

“Quadrinho de estória”, entre outras. No entanto, essas obras não seguem ao estilo 

dos autores contemporâneos a Rosa, visto que elas não servem aos modelos 

tradicionais, regionalista e psicológico, configurando-se como, “[...] a-histórico que 

ajudam ao leitor a entender ou julgar experiências díspares como em outras obras 
como, por exemplo, Laços de família de Clarice” (BOSI, 1975, p. 15, grifos nosso). 

Benedito Nunes em estudo recente A Rosa o que é de Rosa (2013) toma a 

obra Tutaméia como referente, afirma que nas suas estórias predominam as 

anedotas de abstração em relação ao “[...] não senso abeira-nos das coisas 

importantes que não podem ser ditas. É modo de dizer aquilo para que falece 

expressão. Lúdico e revelador, exercita-se, por meio que, o jogo da linguagem, até 

seu extremo limite” (NUNES, 2013, p. 119). Desse modo, Tutaméia caminha entre 

extremos, em que as estórias enveredam aos planos da criação e (re)criação da 

linguagem. Para Nunes (2013, p. 124), a inserção dos prefácios entre os contos 

evidenciam um jogo com a linguagem através da metalinguagem, as quais “[...] 

prefácios e estórias formam assim um todo poeticamente ordenado” 

Um dos contos que traz essa proposta de veredas itinerantes é “Hiato”, 

presente em Tutaméia, uma vez que possui a intenção de verificar o elemento 

sobrenatural através dessa narrativa altamente simbólica e de tom inquietante. O 

conto aborda o insólito naturalizado no cotidiano real, a aparição hedionda de um 

monstro em forma de Touro (boi).  

Lima (1983), por sua vez, leva em consideração que Tutaméia: terceiras 

estórias possui contos, em sua maioria, estruturados em anedota de abstração, cuja 

agudeza é resultado de que “[...] o autor se descarta dos mythoi e procura construir 

sua não fábula a partir da pura manipulação da palavra e dos sintagmas 

congelados”. Seguindo esse pensamento, os contos de Tutaméia: terceiras estórias 

se apropriam metaforicamente do arcabouço do mito, desde a simbologia das 

histórias sagradas à sua releitura na modernidade do sertão mítico criado por Rosa. 

De acordo com a crítica literária Lenira Marques Covizzi, o insólito ficcional 

em Guimarães Rosa traz uma carga de narrativas perplexas que causam uma 

excitação inerente. Desse modo, se manifesta na seguinte maneira: 

 



68 
 

O insólito contém uma carga de indefinição própria de seu 
significado. Entra-se em contato com objetos, pessoas, situações até 
então desconhecidos. Daí a perplexidade e excitação que provoca. E 
se [...] é tratado como habitual, nos seus limites de clareza, 
logicidade, naturalidade e determinação, numa abordagem inversa 
ao normalmente esperado, sua carga de estranheza se multiplica.  
Podemos ainda caracterizá-lo genericamente como sendo um 
fenômeno de inadequação essencial entre partes de um mesmo 
objeto, entre origem e fim, constituição e fim, utilidade e fim, ou sua 
especial significação e o contexto em que se insere: deslocações, 
não correspondência entre significado intrínseco e operacionalidade, 
teoria e prática. Enfim, uma disfunção. (COVIZZI, 1978, p. 26). 
 

A narrativa considerada insólita na visão de Covizzi possui uma bagagem de 

indefinição. O elemento insólito é explorado em sua exaustão nos aspectos de 

perplexidade e excitação causadas no seu leitor. 

De acordo com essa visão, a arquitetura ficcional do autor mineiro está 

inserida na linha estilística literária que tem como aspecto marcante a mutação 

híbrida decorrente do século XIX, com aspectos que envolvem o “[...] irrealismo e o 

sobrenaturalismo. Em decorrência dessa busca temos novas linguagens, novas 

estruturas romanescas e novas visões do mundo” (COVIZZI, 1978, p. 57). A autora 

ainda postula que a moldura que cerca a arte é uma realidade em crise, 

consequentemente, cabe a arte à fuga dessa realidade caótica, através de uma 

realidade transfigurada, como percebemos na ficção rosiana que se manifesta de 

forma utópica, estabelecendo liames entre um passado mítico e um futuro eterno.  

Vemos que algumas narrativas de Primeiras estórias: “O Cavalo que bebia 

cerveja”, “Um moço muito branco”, “A menina de Lá” e “Nenhum, nenhuma”, a 

configuração do elemento insólito em vertentes como, o estranho, o duplo, o espaço 

como elemento anormal. O conto “O cavalo que bebia cerveja” consiste em um 

estrangeiro é visto como estranho àquele lugar em que não é nativo e ainda possui 

um cavalo com a ação estranha de beber cerveja. No conto “Um moço muito 

branco”, o elemento insólito se manifesta a aparição de estranho homem (moço de 

brancura incomparável), que surge milagrosamente e muda toda a rotina da 

Comarca de Serro Frio. Na narrativa “A menina de lá”, o insólito caminha para a 

poderosa ação vidente e de premonições da personagem “Nhinhinha” Maria, que 

prevê a própria morte, pois a mesma reconhece o Lá (espaço que configura o 

sobrenatural) como seu lugar. Por último, a narrativa “Nenhum, nenhuma” que trata 

de uma criança que anda por uma “casa-de-fazenda” e encontra tristeza e 
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desolação em diversas pessoas que se encontram naquele lugar em que há um 

liame entre passado e presente, como se o menino fosse uma câmera que vê o 

passado através do futuro.  

Assim, vemos que essas narrativas, em que os enredos privilegiam irrupções 

insólitas, em que realçam o inexplicável e o estranhamento causado por ações 

miméticas que rompem a realidade habitual dos fatos. Os aspectos podem ser 

considerados como inquietantes e inabituais. Ainda nas Primeiras estórias, em 

relação a categoria de personagem, Rosa cria tipos comuns de personagens 

(crianças, ciganos, animais com atitudes questionáveis, loucos, vaqueiros, 

valentões, velhos e moças, mulheres, padres, homem itinerante etc.) que irrompem 

a realidade habitual da ordem natural das coisas e das ações humanas. 

 
Uma criança (“As Margens da alegria”), criança de comportamento 
incomum (“A menina de Lá”), homem instruído (“Famigerado”), 
loucos mansos (Sorôco, sua mãe, sua filha”), valentes malvados que 
fazem justiça própria (“Os Irmãos Dagobé”) personagem de 
comportamento estranho e injustificável (“A terceira Margem do Rio”) 
(COVIZZI, 1978, p. 69). 
 

Sob essa visão, em Tutaméia, por sua vez, observamos narrativas que 

trazem personagens velhos e moços: em “Arroio-das-Antas”, “Presepe”, “No 

prosseguir”, “Reminisção”; o feminino: em “A vela ao Diabo”, “Desenredo”, “Esses 

Lopes”; “Estoriinha”, “Quadrinho de estória”, “Sinhá Secada”, “Sota e Barla”; 

Jagunços e Valentões: em “Barra da Vaca”, “Os irmãos Dagobé,” “Famigerado”, 

“Droenha”, “Estória n.º 3”; Animais: em “Como ataca a Sucuri”, “Hiato”, “Presepe”, 

“No prosseguir”, “Os três homens e o boi dos três homens que inventaram um boi”; 

Ciganos: em Faraó e a água do rio”; Vaqueiros: “Intruge-se”, “Melim-Meloso”; 

Padres:em “Grande Gedeão”, “Umas formas”; Loucos: em “Soroco, sua mãe, sua 

filha”; personagens duplos: em “Orientação”, “Ripuária”, “Um retrato de cavalo”, 

“Umas formas”. 

Levando em consideração o discurso fabular rosiano, o fantástico ganha 

relevo no entorno do drama das personagens e nos traços considerados estranhos, 

como vemos nos contos “Hiato” e “Presepe”, irreais e sobrenaturais, como vemos 

em “Umas formas” e “Droenha”. Narrativas em que se configuram como traço 

incomum, sendo consideradas pela crítica, o aspecto incomum, como marca 

recorrente em Rosa os contos “Retrato de cavalo” e “Zingaresca”, entre outros 
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elementos irreais e inexplicáveis que causam estranheza e perplexidade no leitor, 

como por exemplo, nos contos “Arroio-das-Antas”, “Estoriinha”. 

Atentando aos traços romanescos da prosa rosiana, Covizzi (1978) observa a 

estrutura e construção das estórias e, de maneira geral, aponta como se 

caracterizam, dessa maneira, a autora ressalta que: 
 
Como aquela que configura a exceção que causa estranheza, [...] 
que é encaminhada para a revelação nem sempre racionalmente 
explicável. Isto é, durante a leitura tem-se a sensação de se estar 
sendo iniciado nalgum mistério que desembocará em alguma forma 
de estado de graça (COVIZZI, 1978, p. 85). 
 

A autora afirma que a estranheza abordada por Rosa em forma de mistério 

encaminha a narrativa para o sublime, seja pela estória contada, seja pelas ações 

da personagem. 

Irene Gilberto Simões no estudo Guimarães Rosa: as paragens mágicas 

(1988) assegura que a maioria das narrativas das Terceiras estórias possui o 

narrador em terceira pessoa, com exceção de setes estórias: “Antiperipléia”, 

“Curtamão”, “Esses Lopes”, “Rebimba o Bom”, “Se eu fosse personagem” 

“Tapiiraiauara” e “- Uai, Eu?”. Em suma, as narrativas em primeira pessoa são 

camufladas para esconder um narrador em terceira pessoa, uma vez que seus 

discursos: 

 
Dirigem-se a um ouvinte cuja voz está ausente no texto. O narrador é 
ao mesmo tempo o leitor de sua estória, no momento em que 
introduz comentários que indicam um distanciamento em relação ao 
narrado. Isto significa que o discurso é contaminado pela estória e a 
primeira pessoa sugere uma terceira pessoa disfarçada (SIMÕES, 
1988, p. 175). 
 

Contudo, percebe-se que as estórias que causam estranheza se configuram 

em duas perspectivas: ora acontece o desfecho, ora não. Vemos semelhantes 

características, conforme Poe e Tchecov, ao tratar da unidade do efeito e da 

atmosfera. Para Tchecov, tudo culmina para o efeito, não significa necessariamente 

que seja em seu desfecho. Poe, por sua vez, defende que o efeito é atingido no 

desfecho. Muito embora, sejam explicados os mistérios ou levem o leitor a um 

estado de graça e contemplativo, como bem coloca Simões (1998).  
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3.3.1 As “Terceiras estórias” de Rosa 
 

Tutaméia é considerada uma obra prima, exaltada pela crítica e, muitas vezes 

identificada como emblemática. Referindo-se a essa problemática, Vera Novis em 

estudo Tutaméia: engenho e arte (1989, p. 16) afirma que a obra “[...] não é um 

quebra-cabeça onde as peças têm um lugar único. Assemelham-se mais a sensível 

caleidoscópio cujas pedrinhas coloridas multiplicadas em espelho criam desenhos 

que se transformam a um mínimo movimento”.  

Tutaméia é uma obra constituída por quarenta e quatro textos, sendo quatro 

prefácios e dois índices, dos quais, um é de leitura no início e o outro de releitura no 

final. Contudo, vale ressaltar, que os 44 textos estão em ordem alfabética, no 

entanto a partir do segundo prefácio, “Hipotrélico”, os próximos contos são com as 

inicias do nome do autor, JGR5, correspondendo assim, a letra “J” João Porém, o 

criador de perus, a letra “G” Grande Gedeão e a letra “R” Reminisção. 

Na estrutura da obra, percebemos uma configuração enigmática, que suscita 

várias leituras e proposições diversas, cuja dedicação com a estética da (re)criação 

da linguagem é temática constante, tanto nos prefácios quanto nos contos. Dessa 

maneira, convém destacar o sentido do vocábulo tutaméia, no glossário após o 

último prefácio “A escova e dúvida” apresenta um verbete com uma possível 

acepção do nome, “[...] nonada, baga, ninha, inânias, ossos-de-borboleta, 

quiquiriqui, tuta-e-meia, mexinflório, chorumela, nica, quase-nada; meaomnia” 

(ROSA, 1979, p. 166). Segundo Rónai (1979), meã omnia cuja “etimologia, tão 

sugestiva quanto inexata, faz de tutaméia vocábulo mágico tipicamente rosiano, 

confirmando a asserção de que o ficcionista pôs no livro muito, se não tudo, de si” 

(RÓNAI, 1979, p. 193) 

Diante do relevante papel da obra e nossa inquietação sobre a mesma, fez-se 

a seguinte opção do corpus: “Droenha”, “Presepe” e “Umas formas”. Contudo, os 

contos propostos para análise possuem, de maneira geral, uma construção em texto 

fantástico como principal marca de composição mimética.  

A coletânea Tutaméia: terceiras estórias (1967) é composta por narrativas 

dotadas de enigmas em que se verificam o entrecruzamento do real e do irreal. 

Acrescente-se, ainda, o rigoroso trabalho, com a linguagem e com o labor poético. A 

                                                        
5 A partir dessa parte do trabalho, em algumas vezes, utilizaremos a sigla JGR em vez de João 
Guimarães Rosa.  
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obra apresenta prefácios com composição mimética em que se configura em um 

gênero dentro de outro gênero, ou seja, um prefácio que contém poesias, anedotas, 

causos, diálogos, sermões, prólogos, entre outros gêneros. Nesta perspectiva, 

Tutaméia é uma coletânea permeada pela originalidade, por seus diversos fatores 

estéticos e variados formatos textuais: prefácios, glossários, epígrafes, poemas, 

entre outros gêneros. Vale ressaltar, contudo que a estranheza dos quatro prefácios 

contribui, decisivamente, para a ambiguidade e incertezas que marcam o discurso 

mimético das “terceiras estórias”, por isso, o próprio autor alerta para a necessidade 

de outras leituras, com vemos na epígrafe e hipógrafe de Schopenhauer, nos índices 

de leitura e de releitura da obra: “[...] já a construção, orgânica e não emendada, do 

conjunto, terá feito necessário por vezes ler-se duas vezes a mesma passagem” 

(ROSA, 1979, p. 202). 

Acerca da inserção emblemática de prefácios entre as narrativas, Simões 

(1988, p. 24) declara que “[...] há uma diversidade de gêneros inseridos na estética 

dos prefácios de Tutaméia: terceiras estórias”. A compreensão do leitor é 

questionada e reivindicada pelo autor, uma vez que há em sua composição 

alegorias, magias, arte da renovação da linguagem, entre outras características, ou 

seja, há um imbricado de gêneros que formam o gênero prefácio, visto que tomam 

proporções peculiares e distintas em comparação ao prefácio comum presentes nos 

livros em geral. Percebemos essa característica citada por Simões, como vemos no 

trecho a seguir: 

 
Analisando o primeiro índice de leitura, observamos que cada 
prefácio vincula-se a um grupo de estórias, onde cada uma 
representa um todo e é um fragmento ao nível da significação. Os 
prefácios aqui possuem função norteadora e se, de um lado, 
“desviam” a atenção do leitor e obrigam-no a refletir, por outro, 
conduzem ao centro e enigma das estórias, cujas facetas poderiam 
ser assim representadas (SIMÕES, 1988, p. 25). 
 

Observamos que o primeiro prefácio, “Aletria e Hermenêutica”, traz como 

temática norteadora a linguagem e sua relação entre estória, anedota e o mundo 

sobrenatural. No segundo prefácio, “Hipotrélico”, focaliza a linguagem sob outra 

perspectiva, a criação e a renovação da linguagem, assim como o próprio título do 

prefácio já o diz, o autor constrói com riqueza o neologismo da língua. O terceiro 

prefácio, “Nós, os Temulentos”, aborda uma visão duplicada do mundo, cujo aspecto 

de visão é de um temulento, um bêbado, o qual aborda de forma alegórica e 
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“diplópicas”, cuja visão das coisas sob a forma de estranhamento e duplicada. No 

último e quarto prefácio, “Sobre a escova e a dúvida”, vemos a união dos discursos, 

erudito e popular com intuito de uma busca pela verdadeira essência da linguagem. 

Em suma, os prefácios abordam reflexões do autor e para o leitor, acerca da estória 

e os mecanismos de criação da linguagem (SIMÕES, 1988). 

Vale ressaltar a perspectiva do professor e crítico literário, Paulo Rónai, 

acerca da composição e análise dos prefácios de Guimarães Rosa em Tutaméia 

analisa que há um aprofundamento na obra e que Rosa colocou tudo de si nela. 

Para ele, o próprio nome traz uma marca de ambiguidade, pois o vocábulo tutaméia 

remete a coisa pouca, ninharia ou a concepção de “antífrase carinhosa e, talvez até 

supersticiosa e dotada de misticismo?” (RÓNAI, 1979, p. 193). A predileção por 

estórias, segundo Rónai, se dá sob o aspecto de: 

 
Homogeneidade do cenário, das personagens e do estilo. Todas elas 
se desenrolam diante dos bastidores das grandes obras anteriores: 
as estradas, os descampados, as matas, os lugarejos perdidos de 
Minas, [...]. Cenários ermos e rústicos, intocados pelo progresso, 
onde a vida prossegue nos trilhos escavados por uma rotina secular, 
onde os sentimentos, as reações e as crenças são os de outros 
tempos [...]. Em seus caminhos sem fim topamos com vaqueiros, 
criadores de cavalos, caçadores, pescadores, barqueiros, pedreiros, 
cegos e seus guias, capangas, bandidos, mendigos, ciganos, 
prostitutas, um mundo arcaica onde a hierarquia culmina nas figuras 
do fazendeiro, do delegado e do padre (RÓNAI, 1979, p. 198). 

 

Nesta perspectiva, a obra Tutaméia se configura como um conjunto de 

narrativas que levam o leitor a reflexão da condição humana e da necessidade de 

releituras para decifrar os enigmas das entrelinhas do discurso e na própria criação 

e recriação da palavra. Assim, atribui a obra, em sua constituição estética de 

antonímia metafísica, a qual os “[...] episódios cheios de carga explosiva, retratos 

que fazem adivinhar aos dramas que moldaram as feições dos modelos, romances 

em potencial comprimidos ao máximo” (RÓNAI, 1979, p. 197). 

Nunes (2013) analisa as estórias contadas em Terceiras estórias como 

“tutameíces”, em que permeiam a comicidade como exceção estórias trágicas de 

“Estoriinha” e “O palhaço da boca verde”, das quais emergem temas trágicos, como 

por exemplo, morte e sofrimento. A comédia, a qual Nunes (2013, p. 117) se refere 

tem origem no conceito: 
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De ritmo dramático favorável à vida e à restauração de suas forças. 
Na comédia, as contradições da ação resolvem-se sem sofrimento; 
refaz-se o equilíbrio comprometido, refazendo-se sem sofrimento; 
refaz-se o equilíbrio comprometido, refazendo-se, por obra de 
espontâneo devir, a continuidade da existência. Na tragédia, vai o 
personagem do estado de plenitude ao de completa carência e de 
completo aniquilamento. É oposto e inverso o ritmo da comédia do 
menos ao mais perfeito, que também poderá ser escalada ou subida, 
do sensível ao inteligível. 
 

Novis (1989) analisa que a discursividade da obra requer um leitor que 

desvende a estruturação construída por Guimarães Rosa com intuito de esconder e 

revelar, ao mesmo tempo, cuja “[...] vontade de velar e revelar, ou revelar velando”. 

Ora através de novas formas do dizer ora por arcaicas formas do dizer, que se 

apresentam nas narrativas em formas de anagramas, neologismo, jogo de palavras, 

entre outras, uma vez que se configura “[...] no processo de escritura que o texto é 

armado de modo a driblar os engenhosos discursos que são regidos sob a máscara 

da intrigante forma pessoal do sujeito do fazer” (NOVIS, 1989, p. 114). 

Nesse sentido, a fórmula de escrita de João Guimarães Rosa se configura 

como melindrosa, pois a competência à leitura e entendimento por parte do leitor 

são exigidas. Tutaméia é tomada como livro-chave, justamente, pela leitura 

complexa que possui, da qual convoca um leitor proficiente na estética rosiana. 

Diante disso, cabe ao leitor buscar o desvelamento da linguagem rosiana que tem 

como objetivo a (re)criação de realidade imagética.  

Na tese A transferência metafórica nos nomes de personagens de Tutaméia 

de João Guimarães Rosa (2001), integrante da fortuna crítica rosiana, da 

pesquisadora Antonia Marly Moura da Silva. Para a autora, há na obra em questão 

uma necessidade latente da busca pelo entendimento do texto por um leitor crítico, 

sendo necessário desvendar a nebulosidade que há no texto rosiano. O leitor atento 

deverá identificar vestígios com intuito de desvelar a trama nebulosa das marcas 

postas no texto.  

Observa-se, então, essa configuração na afirmativa de Umberto Eco em Seis 

passos pelos bosques da ficção, “[...] a escritura de Tutaméia requer do leitor a 

atitude de tirar do texto aquilo que o texto não diz através da palavra, mas que lá 

está latente, pressuposto e implícito de forma aberta. 
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É licito repetir que o insólito em Tutaméia é um tema pouco abordado pela 

crítica literária como vemos no decorrer desse capítulo, por isso, defendemos a 

hipótese de que é necessário e oportuno o estudo aqui proposto, uma de amostra de 

três contos que trazem essa questão à tona. Propomos uma reflexão acerca do 

irreal naturalizado no cotidiano que causa no leitor perplexidade e figurativização do 

efeito fantástico de modo explícito como elemento do sobrenatural 

Portanto, abordar-se-ão, no capítulo seguinte, as análises dos contos que 

compõem o corpus desta pesquisa com intuito de enfatizar a manifestação do 

fantástico como tema principal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



76 
 

4 O INVERSO DO ENREDO: A (RE)CRIAÇÃO DA REALIDADE FANTÁSTICA 

 

As análises que compõem este capítulo focalizam aspectos da literatura 

fantástica na ficção rosiana. Para tanto, uma amostra de três contos foram 

selecionados da obra Tutaméia, a saber: “Presepe”, “Droenha” e “Umas formas”. 

Nosso intuito é discutir como o fantástico se manifesta nessas narrativas, 

precisamente seus termos e contributos em torno do sentimento e do efeito do 

fantástico. Na abordagem dos contos, inicialmente analisamos cada um dos contos 

em separado para, num segundo momento, utilizando o método crítico-comparativo, 

observar semelhanças e dessemelhanças na obra referida. 

No conto que analisamos “Presepe” aborda a temática do estranho e o 

estranhamento das ações do protagonista, consideradas como incomuns para 

condutas de um velhinho em plena finitude de vida. Na análise do conto “Droenha”, 

no qual a temática do duplo e suas manifestações ocupam lugar privilegiado na 

narrativa. Dessa forma, o estudo desse segundo conto evidencia o duplo como 

manifestação do elemento sobrenatural. Na abordagem desses dois contos, 

defendemos os domínios de um fantástico, concebido pelos estudiosos da área 

como “fantástico cotidiano” ou “naturalização do irreal”, dentre outras perspectivas. 

Na última análise em que o objeto de investigação é o conto “Umas Formas”, nosso 

interesse recai para a configuração do monstro como personagem, traço que em 

nossas hipóteses configura o “fantástico visionário”. 

 

4.1 Num dali e dalém, em pedra e brenha 
 

“O real não está na saída nem na chegada: 

ele se dispõe para a gente é no meio da 

travessia”. 

(João Guimarães Rosa) 

 

O conto proposto para análise neste tópico é o nono conto das Terceiras 

estórias, “Droenha”, situado na obra como parte integrante do conjunto de narrativas 

que seguem ao prefácio “Aletria e Hermêutica”. Trata-se da história de personagens 

de nomes incomuns como, Jenzirico, Jinjibirro, Izidro, Zevasco, Tovasco e 

Pedroandré. “Droenha” versa sobre as peripécias de um homem chamado Jenzirico, 
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sujeito que comete um crime de assassino contra Zevasco, por isso necessita 

refugiar-se na Serra. Com a ajuda do amigo Izidro, Jenzirico chega ao local onde 

ocorrem todas as ações da narrativa. Jenzirico percorre a Serra por dias e 

gradativamente perde as peças de roupas e utensílios, como também é atormentado 

por vozes, espirros, vultos e aparições de um homem: ora nu, ora vestido. Contudo, 

no final da narrativa, demonstrando o sentimento de desespero, seja por ter 

cometido o crime, seja pelo efeito do álcool, seja pela permanência na Serra solitária 

e silenciosa, o personagem descobre que não é ele o assassino, mas sim, Jinjibirro, 

quem matou Zevasco e também seu irmão Tovasco. 

Em relação à categoria do narrador de “Droenha”, consideramos que o 

mesmo exerce uma espécie de observação intrusa e em alguns momentos participa 

ou acompanha a personagem. Percebe-se que desde o início da narrativa até o 

final, a voz do narrador está em terceira pessoa. Contudo, em alguns trechos, o 

ponto de vista é de uma testemunha, pois o ângulo em que se observa o relato 

localiza o interior do espaço da Serra, juntamente com o protagonista, como 

podemos constatar no trecho a seguir através da palavra ‘aqui’: “[...] Izidro voltaria, 

certo, com mais coisas, conselhos, comida, pelo tempo que lhe cabia parar aqui” 6. 

Inclusive, aparece também no momento em que “[...] Zevasco, tranca-ruas, ele tivera 

de a tiro acabar, por própria justa defesa, é quando a gente se estraga” (ROSA, 

1979, p. 41). Vê-se, neste último trecho, que o narrador por meio do termo “a gente”, 

evidencia um traço de proximidade a Jenzirico, como se estivesse presente nas 

ações relatadas, “[...] de temer a gente tinha de fazer costume” (ROSA, 1979, p. 42). 

Desse modo, o narrador “[...] revela-se na estória como alguém situado com o 

protagonista, caracterizando-se, pelas palavras que emprega como se oriundo da 

cidade, estando, com o protagonista, circunstancialmente na Serra” (CEZAR, 2007, 

p. 5). Logo, vemos que o narrador, mesmo em terceira pessoa, participa da estória 

de forma dissimulada por meio de seus comentários e conclusões ambíguas, pois se 

encontra ocasionalmente com o protagonista em dados momentos. 

No que se refere à duração da narrativa, por sua vez, apresenta-se, 

inicialmente, com a chegada de Jenzirico na Serra ao amanhecer até o momento da 

sua partida. No espaço de tempo em que o protagonista passa na Serra, pode-se 

supor que ocorre em alguns dias, já que a personagem chega “[...] amanhecendo o 

                                                        
6As demais citações referentes à “Droenha” limitar-se-ão à indicação da página da edição: ROSA, 
João Guimarães. Tutaméia: terceiras estórias. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. pp. 41-44 
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sol dava em desverde de rochedos e pedregulhos” (ROSA, 1979, p. 41), conforme a 

personagem adentra nas matas e pedras da Serra, sua preocupação é inquisidora 

no sentido de conhecer o lugar: “[...] precisava de conhecer o situado” (ROSA, 1979, 

p. 41). Os dias e as noites passam nas seguintes perspectivas: “[...] de dia o calor, 

na regência do sol as fragas amareladas alumiavam, montanhitância, só em 

madrugadas e tardes se sofria o enfrio e vento” (ROSA, 1979, p. 43). De um modo 

geral, o que se observa no relato é a ação de um sujeito desterritorializado, 

acometido de medo, alguém que se envereda pelo espaço da Serra ansioso pelo 

seu retorno ao mundo civilizado e sueto: 

 
Jenzirico pedia o de que se revestir, e voltar para o mundo sueto, 
ciente só de mais fortes fazeres, trouxesse um mocó, por estripar, 
trem único que aqueles dias caçara, num dali dalém, coitado, alto, no 
meio da Serra em pedra e brenha (ROSA, 1979, p. 44). 

 

O espaço da narrativa é um lugar ermo chamado Serra, onde as ações das 

personagens são consequências da predominância no lugar, uma vez que lá se 

situam apenas transgressores das leis sociais, isto é, criminosos. Observa-se que o 

lugar é sempre grafado com letra maiúscula. Dessa maneira, manifesta-se em um 

espaço apresentado como duplas características: o das pedras e o das brenhas, 

“[...] A Serra avultava, esconderija, negando firmeza” (ROSA, 1979, p. 41). O 

narrador caracteriza a Serra como um lugar onde se predomina os aspectos: “[...] 

desverde de rochedos e pedregulhos” (ROSA, 1979, p. 41), a solidão e o silêncio, 

“[...] era ali lugar para pasmos” (ROSA, 1979, p. 41). O significado da palavra pasmo 

condiz com o estado em que a personagem se encontra em alguns momentos da 

narrativa, como vemos no verbete: 

 
1. Repleto de espanto, admiração; assombro. 
2. Que está admirado, espantado; pasmado; que perdeu a noção da 
realidade, dos sentidos; desmaio, delíquio. 
Etimologia (origem da palavra pasmo). Do latim pasmus, "convulsão" 
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS). 
 

Jenzerico sente-se pasmado, perdido, ‘desregulado’, assustado e angustiado 

pelo desconhecido daquele lugar ‘desverde’, ‘desagrado’ e primitivo, como se 

verifica na voz do narrador, a seguir: 
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Sustou-se por rumor, mas só de espavento: as brujajaras. Teve de 
querer rir simples. Desaprazível a Serra não era, piava o lindo-azul, 
jeojeou o bico-miúdo; embora convindo voltar: caçadores e seus 
cachorros frequentavam os campestres das vertentes. Entordado 
espiava, de temer a gente tinha de fazer costume (ROSA, 1979, p. 
42). 
 

Na narrativa em questão vemos, por meio da voz ambígua e inconclusiva do 

narrador, aspectos que causam estranheza ao leitor, pois há acontecimentos 

inexplicáveis e, enigmáticos. Dadas as ações miméticas serem mostradas pelo 

narrador por intermédio do próprio espaço e pela permanência da personagem no 

mesmo, já que “[...] a Serra, espaço outro, onde o protagonista vive a alteridade que 

lhe foi imposta, possui em si dois espaços completamente distintos: (1) o das pedras 

e (2) o das brenhas (CEZAR, 2007, p. 5).  

O conto em questão, desde o título traz à tona um efeito de estranhamento 

quanto a sua ampliação dicotômica dos elementos: pedra e brenha. A relação 

desses dois aspectos é uma marca em toda narrativa em forma de duplicidade, 

gerando, assim, histórias fantásticas. Por isso, faz-se necessária uma breve 

abordagem sobre a importância do nome/palavra em “Droenha”.  

Além da criatividade ou originalidade do nome que dá título ao conto, 

“Droenha”, característica presente em toda a prosa rosiana, o neologismo. Em 

consequência disso, que o narrador mostra que as ações do protagonista são 

totalmente influenciadas pelos dois espaços da mesma Serra. Segundo Nascimento 

(1998), em seu ensaio O texto rosiano: documentação e criação, o fazer literário do 

autor mineiro se apresenta em dois aspectos: o documentador e o criador, ambos 

são frutos de um trabalho árduo com a palavra e a escrita literária. 

A dicotomia expressa nas palavras pedras e brenhas, oriundas do neologismo 

da palavra “Droenha”, nome do conto, se apresentam em formas diferentes para 

Jenzirico. No espaço das pedras a personagem vive o medo do desconhecido, mas 

tenta reconhecer traços do cotidiano nele, “[...] precavia-se ficando no limpo do 

pedegral, mesmo lá divisara cobra, por essas é revinham a acauã e o enorme 

gavião-roxo” (ROSA, 1979, p. 42). No espaço das brenhas, há o medo constante 

dos “[...] caçadores e seus cachorros frequentavam os campestres das vertentes” 

(ROSA, 1979, p. 42) e os “[...] homiziados outros prosperavam quilombo, em confim 

de macegal e matos, velhacoutos; tivesse um o ousio de aqueles ir procurar, por 

companhia? (ROSA, 1979, p. 43). Nas pedras, Jenzirico caça mocós, dorme, perde 
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seus pertences com o objetivo de fugir de sua ação transgressora do assassinato, 

entretanto, possui um temor dos habitantes das brenhas, do desconhecido e, 

principalmente, de se tornar um “desertor serrão” (ROSA, 1979, p. 44). Desse modo, 

o caráter dual das palavras, pedra e brenha, é sustentando pelas raízes do duplo – 

eu e o outro, cópia e original, luz e sombra – enfatizando uma relação binária.  

Contudo, o efeito de estranhamento no nome “Droenha” não se dá apenas 

pelo uso da palavra, mas também pelo emaranhado de coisas em todo o decorrer do 

conto, como se fosse uma repetição ou figurações binárias do tipo: 

cotidiano/desconhecido; pedras/brenhas e civilizado/primitivo.  

Nilce Sant’Anna Martins (2001), em sua pesquisa que também trata do léxico 

na obra de Rosa, destaca que a palavra “Droenha” possui diversos desdobramentos 

em toda a narrativa, como podemos perceber no quadro a seguir: 

 
Quadro 3 – O desdobramento de “Droenha”: pedra e brenha 

Droenha - Pedra Droenha - Brenha 
Pedregulho Brenha 
Pedrouços Pedroenga 
Penhasqueira Pasmos 
Pedreira Pedrento 
Pedredas Penha 
Pedregal Reembrenhou-se 
Pedras Despenhadeiros 

Fonte: (MARTINS, 2001). 
 

Ainda sobre esse assunto, Martins (2001) ressalta as duas palavras trazem 

uma carga semântica similar, cujo significado revela dureza, rigidez, lugar fortificado, 

de difícil acesso. Vemos, contudo, que as palavras, pedra e brenha, são retomadas 

e oriundas do neologismo como vemos no quadro acima. Segundo a mesma autora 

essa palavra possui o desdobramento seguinte: 

 
DROENHA. Título de conto (T – X, 41-50). ND. / O voc. Pode ser 
uma criação do autor resultante da combinação da sílaba final de 
pedra (com mudança de vogal) e de brenha, palavras que aparecem 
juntas no passo – no meio da Serra, em pedra e brenha. Encontra-se 
ainda o adjunto cognato pedroenga (MARTINS, 2001, p. 176). 

 

Além disso, o aspecto dual é abordado pelo o narrador por meio dos nomes: 

Jenzirico/Jinjibirro e Tovasco/Zevasco. A sequência dos nomes, Jenzirico e Jinjibirro, 

ao serem pronunciados, percebe-se que há uma repetição das consoantes ‘J’ e ‘Z’ 
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acompanhados pela semivogal ‘I’ e pela vogal ‘E’, remetemo-nos ao um trava-língua. 

Da mesma maneira acontece nos nomes Zevasco e Tovasco, mudando apenas os 

sufixos ‘Ze’ e ‘To’, podendo fazer menção aos nomes, respectivamente José e 

Antônio. 

O conflito inicial da narrativa em questão foi uma agressão de Zevasco a 

Jenzirico em pleno espaço civilizado, ou seja, na cidade: “[...] ter atirado em 

Zevasco, que na rua escura o agredira, sem eis nem, pois; e fugido, imediato, mais 

de nada se certificando” (ROSA, 1979, p. 41). A partir de então, Jenzirico segue em 

fuga do possível assassino, pois como o narrador mesmo mostra que Jenzirico não 

se certifica da morte de Zevasco.  

No lugar denominado Serra, mencionado anteriormente, os habitantes, além 

dos mocós, são também pessoas fugitivas que de algum modo infringiram a lei e a 

justiça. Nesta perspectiva, o narrador constrói o relato apontando possíveis 

explicações para as ações anti-sociais de Jenzirico como consequência da 

permanência do mesmo naquele lugar fatídico. Na Serra, predomina um silêncio 

assustador, em meio às pedras e brenhas, como mostra o narrador em sua 

caracterização: “[...] Amanhecendo o sol dava em desverde de rochedos e 

pedregulho, fazia soledade, de repente, silêncio. Ventava, porém. Era ali lugar para 

pasmos” (ROSA, 1979, p. 41). A loucura, o devaneio e o sonho que indiciam a ação 

do protagonista podem ser interpretados através do uso do álcool e da permanência 

na Serra, um lugar onde o delírio e o mistério pairavam nos silenciosos ventos: 

 
Jenzirico mais nem pôde que assar em brasas carne-seca; faltava 
café, tomou cachaça. Virava falseio, divago, a visão de antes: senão 
brujajaras, as aves pintadas e listradas de amarelo e branco, fracas 
no esvoaçar, rabos trescompridos (ROSA, 1979, p. 42).  
 

Simões (1988), sob os aspectos mágicos do texto rosiano, avalia que os 

títulos da maioria dos contos das Terceiras estórias são uma “[...] reiteração sonora, 

um jogo de sons que vai do aberto ao fechado. Os comentários do narrador, por sua 

vez, ajudam a tecer o fio da narrativa e lembram, de certa forma, um enigma que 

ajuda a compor a estória” (SIMÕES, 1988, p. 173). Neste sentido, podemos dizer 

que desde o título, o conto “Droenha” sugere um emaranhado de enigmas do início 

ao fim. 

“Droenha” aborda em seu enredo ações que se relacionam ao possível crime 

de homicídio e o relato das ações de um fugitivo; o protagonista da narrativa, 
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Jenzirico do ponto de vista do narrador “[...] nunca imaginara ter de matar um 

homem e vir se esconder na Serra” (ROSA, 1979, p. 41), um lugar ermo e 

tenebroso, “[...] Era ali lugar para pasmos; estava-se também perto das nuvens” 

(ROSA, 1979, p. 41). A personagem principal da trama é um homem habitante da 

cidade que chega à Serra com o objetivo de esconder-se da lei que pune aos 

criminosos e desertores. Antes, como mostra o narrador: “Jenzirico preservara 

chapéu na cabeça. Dispunha apenas de espingarda e faca, o revólver botara fora, 

após o ato” (ROSA, 1979, p. 41). Nota-se que o protagonista carrega consigo outras 

ferramentas além do chapéu, armas que indicam ao leitor a pensar a proximidade do 

personagem com a violência, a morte e a proteção/sobrevivência (espingarda, faca e 

revólver). O narrador mostra que esses instrumentos são trazidos à Serra por medo, 

pois Jenzirico “[...] temia menos a lei que caso de desforra dos parentes” (ROSA, 

1979, p. 41). 

Torna-se relevante citar que a noção de real na visão de Roas (2014) é 

relevante para justificar o caminho da personagem Jenzirico, com intuito de abordar 

o cotidiano baseado em um cenário real. As nossas ações habituais, como por 

exemplo, comer, morar, andar, dormir e viver em sociedade, muito embora sejam 

encaradas como ações inerentes ao cotidiano, de aspecto comum e que não geram 

questionamentos irrelevantes. “[...] Assim, essas regularidades, essas “certezas pré-

construídas” dão lugar à nossa concepção do real, e a partir dela estabelecemos, 

codificamos, o possível e o impossível, o normal e o anormal” (ROAS, 2014, p. 133).   

Neste sentido, esse lugar serve de abrigo aos fora da lei, isto é, pessoas que 

transgrediram de alguma forma as leis e as regras sociais. Contudo, a característica 

de realidade extrema incontestável vai ganhando uma nova perspectiva, pois a 

personagem protagonista, Jenzirico percebe que está em um lugar estranho (não 

familiar) e ao passo que seus pertences e suas roupas são subtraídos 

misteriosamente. Adiante, percebemos que a personagem vai perdendo as roupas e 

a noção do que lhe é familiar. 

 
Salteado avançou derredor os vultos pedrouços, seguia o que não 
via, por trás de qualquer instante, inimigo o observava. O chão 
nenhuma calcadura marcava, aquele nem era chão, pedroenga, 
ondeonde os chatos cactos, dependuradas as vargens secas da 
tipuã, o jacarandá-de-espinho balançando douradas grandes flores. 
De novo o mocoal, pedreira cinzenta.  – Cooó! Cóoo... (ROSA, 1979, 
p. 43). 
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Jenzirico perde a noção da realidade, do mesmo modo que perde 

gradativamente seus pertences, de forma misteriosa e inexplicável. O narrador 

declara que o protagonista está em alguns momentos sob o efeito do álcool, pois 

“[...] faltava café, tomou cachaça” (ROSA, 1979, p. 42). O primeiro evento que causa 

inquietação e dúvida na personagem é quando no decorrer na narrativa escuta 

murmúrios ou gritos chamando por seu nome: 

 
Sobrestado, tardador, quis escolher qual rumo, mão em arma. 
Jenzirico... – ele súbito se advertiu, vez primeira atentava em seu 
nome, vasqueiro, demais despropositado. Se benzeu, sacou de 
ombros, tudo sucedia por modo de mentira (ROSA, 1979, p. 41). 
 

O grito ou sussurro deixa Jenzirico perdido, sem rumo certo a seguir. A 

personagem “se benzeu” como ação gestual que busque a bênção necessária, com 

intuito de afastar o sobrenatural (assombrações, fantasmas, entidades, espíritos, 

etc), em alusão a sua religiosidade cristã, com objetivo de convenção de que o 

chamado seja apenas uma mentira. Contudo, percebe-se a ânsia pelo conhecimento 

ou reconhecimento da personagem em encontrar algo familiar, algo que não seja 

apenas vozes e animais barulhentos. Essa questão, ligada ao efeito de 

estranhamento na ação da personagem, faz lembrar o que assegura Roas sobre a 

realidade, segundo ele a violação do cotidiano real provoca o estranhamento e como 

consequência disso torna-se incompreensível, isto é, torna-se uma ameaça ao real 

(ROAS, 2014, p. 134-135) 

Jenzirico perambula pela Serra com objetivo de conhecer o espaço e 

encontrar um lugar para descanso, “[...] inda então andou mais. Deu com miriqüilho 

de vala, ajoelhou-se, bebia água e sol. Mas – no relancear – viu! Desregulado 

enxergara, a sombra, assomo de espectro? Por trás de buranhém e banana-brava, 

um homem, nu em pêlo” (ROSA, 1979, p. 41).  

O segundo evento insólito que causa inquietação e certo medo em Jenzirico é 

a aparição ou alucinação do homem nu, como vimos no trecho anterior. Visto que, 

não é possível identificar na narrativa a certeza do fato, ou seja, o narrador não 

mostra com clareza se a personagem viu uma pessoa ou sombra ou seu próprio 

reflexo nas águas, ou ainda se teve contato com uma entidade sobrenatural, 

inclusive, não esclarece se essa visão é fruto da imaginação de Jenzirico.  

O relato é marcado por uma atmosfera de incerteza sobre o foragido, o que 

se verifica a partir do ponto de vista do narrador ao apresentá-lo como ‘desregulado’, 
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a noção de que, a personagem pode não estar administrando bem suas ideias e 

pensamentos. Aliás, é sob o ponto de vista do narrador que a história narrada é 

marca pelo sentimento de estranheza e ambiguidade. Ambiguidade essa, suscetível 

ao modo fantástico, o que se faz reconhecer tal vertente na composição do conto, 

pois em “Droenha” a história narrada é marcada pela irrupção do insólito, de traços 

que causam incerteza entre o que é real e o que é irreal nas ações e visões de 

Jenzibirro. Em virtude disso, ressalta-se a realidade ou irrealidade dos aspectos 

presentes na narrativa tais como: um chamado misterioso pelo nome da figura 

central, logo em seguida a suposta visão de um homem nu ou espectro ou sombra 

ou até mesmo uma alucinação, imagem que, possivelmente, foi provocada pelo 

estado de trauma e a embriaguês, como vemos nos trechos: “[...] Jenzerico mais 

nem pôde que assar em brasas carne-seca; faltava café, tomou cachaça” (ROSA, 

1979, p. 42), sobretudo quando “[...] bateu-lhe o arrepio, doentemente, a sede, sol; 

acabara a cachaça” (ROSA, 1979, p. 43). Nota-se que a personagem passa os dias 

vagando pelas pedras e brenhas, ingerindo álcool, um aspecto possivelmente 

pertinente para a incerteza “[...] virava falseio, divago, a visão de antes” (ROSA, 

1979, p. 42), o que se reverte em alucinações e visões. Desse modo, percebe-se 

que o narrador potencializa a ambiguidade do texto, que se manifesta por meio do 

mistério e dos aspectos sobrenaturais que habitam a Serra. 

Silva (2013) trata sob o aspecto de incerteza que permeia a narrativa no 

estudo atual, Tudo sucedia por modo de mentira: o duplo e o insólito em “Droenha”, 

conto de João Guimarães Rosa. O artigo destaca que há em “Droenha” o aspecto 

dual que perpassa todo o conto: 
 
Em “Droenha”, atos e fatos concorrem para materializar o tema do 
duplo. A impregnação visual e tátil do não-eu permite uma visão 
plástica de um sujeito simulacro, graças ao desejo de incorporar uma 
projeção imaginária que une e separa, de forma mágica e metafísica, 
os avessos daquele que se apresenta como personagem central. O 
processo imagético do conto se oferece num clima de pesadelo, na 
manifestação de uma situação que acontece somente na imaginação 
do protagonista, desmistificando o discurso realista (SILVA, 2013, p. 
501). 
 

O duplo e o insólito são aspectos da mesma configuração imagética residual 

mitológica nesse estudo de Silva (2013). A personagem principal é esfacelada e 

passa por uma metamorfose em que há a permanência de uma das personalidades 

que habitam o mesmo homem. Jenzerico e Jenjibirro são faces do mesmo ser. 
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Ambos trazem um elemento comum, o chapéu: “[...]Jenzirico preservava chapéu na 

cabeça” (ROSA, 1979, p. 42); enquanto Jenjibirro “[...] Semelhante homem — 

trajado sabido, enchapelado” (ROSA, 1979, p. 42). 

A atmosfera do medo na narrativa está permeada no espaço, a Serra, e nos 

seus habitantes, os mocós. O protagonista tenta fugir daquele espaço de pedras e 

embrenha-se cada vez mais no lugar e entre os mocós que o atormenta, como 

vemos em diversas passagens que mostra o narrador: “[...] Desagrado eram os 

guinchos dos mocós, por igual agadanhados, no bico das águias aves. Tudo se 

despercebia” (ROSA, 1979, p. 43), e ainda vemos “[...] De novo o mocoal, pedreira 

cinzenta. - Cooó! Cóoo...” (ROSA, 1979, p. 43). Vemos ainda “[...] Jenzirico molhado 

se arrastou, doía de amendrontado, até as suas pedras moradias” (ROSA, 1979, p. 

43).  

De acordo com Roas (2014), medo é uma categoria essencial ao efeito 

fantástico, entretanto quando o mesmo está diretamente ligado à ameaça aos 

aspectos entendemos como real e cotidiano. Dessa maneira, o medo toma conta da 

personagem ao vivenciar os acontecimentos inexplicáveis: a voz que 

misteriosamente chama por seu nome e o surgimento de um homem nu em pelo, 

aliados a esses fatos está o silêncio perturbador do lugar isolado da sociedade, uma 

espécie de prisão sem muros silenciosa e solitária. 

 
Ninguém nem. O ruído nenhum, rastro não se dando de achar 
Correu, de través levantada a espingarda, rolou quase por 
pirambeira, chegou à meia gruta frente ao mocozal. Caindo se 
sentou, com restos de tremer, sentia no oco da boca o tefe do 
coração. Só apalpou a cabeça: o chapéu, de toda aba, ele perdera 
(ROSA, 1979, p. 42). 
 

Observa-se, no trecho acima, que a personagem perde a primeira peça de 

seu vestuário, o chapéu, por isso sente-se desprovido de proteção e envergonhado 

por conta disso, como se estivesse parcialmente pelado. Podemos observar, ainda, 

que o medo de Jenzirico percorre toda a narrativa e toma conta das ações da 

personagem. A segunda peça da vestimenta que o protagonista perde é o paletó, 

“[...] trepou em árvore, deixando em baixo o paletó; desceu – ele ali mais não 

estava” (ROSA, 1979, p. 43), a vestimenta desaparece misteriosamente, ou seja, 

sem explicação razoável, já que os únicos habitantes daquele ermo lugar eram os 

mocós, cujo guincho é caracterizado como aspecto ambivalente à pronúncia forte da 
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última sílaba do nome da personagem Jenzirico: “[...] Có, co, co...” (ROSA, 1979, p. 

43). 

A atmosfera do medo que percorre as ações miméticas do conto se dá em 

relação à perda: do mundo sueto, da liberdade de ir e vir, do pertencimento à 

civilização e, ao mesmo tempo, a não explicação dos acontecimentos do 

desaparecimento dos objetos/coisas, que misteriosamente são extraviados, além 

disso, há também as vozes inexplicáveis. Verificamos que o sumiço do chapéu e do 

paletó não são explicados pelo narrador, mesmo que o ato de perder algo seja um 

acontecimento banal, no relato configura-se como um evento insólito. Os 

acontecimentos inexplicáveis no enredo de “Droenha” encaminham-se para uma não 

explicação da realidade cotidiana, como bem pontua Roas (2014, p. 31): 

 
Assim, para que a história narrada seja considerada fantástica, deve-
se criar um espaço similar ao que o leitor habita, um espaço que se 
verá assaltado pelo fenômeno que transtornará sua estabilidade. É 
por isso que o sobrenatural vai supor sempre uma ameaça à nossa 
realidade, que até esse momento acreditávamos governada por leis 
rigorosas e imutáveis. A narrativa fantástica põe o leitor diante do 
sobrenatural, mas não como evasão, e sim, muito pelo contrário, 
para interrogá-lo e fazê-lo perder a segurança diante do mundo real. 

 

Os fenômenos que desestabilizam Jenzirico são em um primeiro momento a 

possibilidade de ter assassinado uma pessoa, o Zevasco, mesmo sendo um “[...] 

tranca-ruas, ele tivera de a tiro acabar, por própria justa defesa, é quando a gente se 

estraga” (ROSA, 1979, p. 41). No segundo momento, a instabilidade que é 

considerada como ameaça à realidade se configura no desaparecimento ou privação 

de suas vestes e utensílios: “[...] roupa, espingarda, alpercatas – tudo desaparecido” 

(ROSA, 1979, p. 43), deixando-o totalmente desprovido de civilização, se igualando 

às pedras, brenhas e aos mocós, transformando-se em um ser primitivo e antissocial 

“[...] Jenzirico molhado se arrastou, doía de amedrontado, até a suas pedras 

moradias. Nu chorando ele fechava os olhos com vergonha da solidão. Medo. 

Esperou o de vir, pavor, era como os transes. Ele remexia no podre dos 

pensamentos” (ROSA, 1979, p. 43). Por conseguinte, o desespero toma conta da 

personagem e podemos ver através do narrador seus pensamentos no final da 

narrativa se manifestam também em gritos e lamentos: 
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Matei sim... – gritou padecidamente, confessava: ter atirado no 
perverso Zevasco, que na rua escura o agredira, sem eis nem pois; e 
fugido, imediato, mais de nada se certificando... Escutasse o ermo, 
ninguém? Clamou, assim mesmo alto e claro falou, repetia, o quanto 
de si mesmo o livrasse, provia algum perdão (ROSA, 1979, p. 44). 
 

O efeito insólito das situações vivenciadas por Jenzirico causa inquietação 

devido aos fatos inexplicáveis que sucedem naquele lugar de esconderijo, uma vez 

que o protagonista está envolvido em uma atmosfera de mistério. Contudo, podemos 

perceber que o aspecto do medo é concebido por muitos estudiosos da área como 

manifestações que conduzem ao efeito fantástico, embora não haja um consenso 

sobre isso. Porém deve-se ressaltar que não pretendemos abordar a relação de 

fantástico e medo7 dada suas variantes e divergentes teorias, mas entendemos que 

essa ligação pode ser uma condição para a caracterização do fantástico. 

No relato, as visões de Jenzirico finalizam com o surgimento inesperado de 

um individuo que tenta investir nele de forma violenta, com intuito de causar espanto 

ou temor, como mostra o narrador no trecho seguinte: 

 
Porém, para repuxo e sobressalto. Viu, enfim, no enfim, 
sucumbimento: aquele, o qual! Semelhante homem – trajado sabido, 
enchapelado – de suspapés, olhava-o, bugiva? O individuo – solerte 
vivo de curiosidades. Ia investi. Mas inesperado se afastou, com 
passos, expedido, campou no mundo. Virou o já acontecido (ROSA, 
1979, p. 44). 
 

A aparição inesperada de um indivíduo civilizadamente vestido causa espanto 

no protagonista da estória, que se encontra desprovido de roupas, nu e enlameado 

rastejando em meio às pedras e as brenhas da Serra. A nudez, a inconsciência e o 

isolamento de Jenzirico acentuam a condição de selvagem que o separa do 

visitante. Enquanto o sinistro “[...] trajado sabido, enchapelado” (ROSA, 1979, p. 44). 

O narrador nos mostra que Jenzirico sofre e parece delirar em meio àquela situação 

e naquele desabitado lugar. Assim, “[...] tornado a si, após, Jenzirico tiritou, variava 

de querer qualquer calhau pontudo ou um pau” (ROSA, 1979, p. 44), seja para 
                                                        
7 Acerca da concepção do medo como condição para o efeito fantástico “[...] há os que pensam que o 
medo está sempre presente no fantástico (Lovecraft, Penzoldt, Caillois, Bessière ou Jackson), 
enquanto outros, como Todorov, negam que o medo seja a condição necessária do fantástico, o que 
o leva a rejeitá-lo como critério definitivo do gênero. Desse modo, à luz de Roas (2014), compreende-
se que o medo gera o efeito fantástico, sendo uma condição necessária para o mesmo, seguindo 
este ponto de vista, percebe-se que os acontecimentos que ameaçam as ordens habituais das coisas 
geram uma alteração nas atitudes da personagem por consequência da ameaça e impressão 
negativa que o medo possui como carga semântica (ROAS, 2014, p. 139). 
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defender-se ou para atacar, dado que nos mostra o narrador quando questiona sua 

lucidez através dos verbos ‘tornado’, ‘tiritou’ e ‘variava’. Por este ângulo, identificam-

se as perspectivas: lúcido versus louco; consciente versus alheio, cujas 

peculiaridades asseguram ao personagem uma personalidade mutável, ou seja, as 

mudanças de comportamento são constantes. 

O desenlace de “Droenha” se configura como ambíguo, do qual percebemos 

que há um retorno ao início. Aliás, há o surgimento de um novo personagem nos 

últimos parágrafos do conto de um novo personagem, Jenjibirro, supostamente 

surge na Serra. Visto que o narrador dá pistas deste personagem ser um possível 

habitante da Serra, através dos vocábulos ‘desertor serrão’. Nas ações que finalizam 

“Droenha” o fatídico crime acontece, uma vez que Jenjibirro realmente assassina 

Zevasco, ele surge no final da narrativa com o objetivo de vingar-se e exterminar o 

inimigo: 
 
Sujeito sandeu aparecera, direto para o exterminar, a toda a lei. 
Semelhante antigo homem, um Jenjibirro, em engraçadas encurtadas 
roupas, chapelão; o que, de havia muitos anos, levara sumiço, 
desertor serrão, revel por intimado de crime, ainda que se sabendo, 
depois, que nem não era o exato assassino (ROSA, 1979, p. 44). 

 

Percebe-se, então, que os acontecimentos que fazem parte do desenlace do 

conto revelam novos enigmas: quem seria esse homem chamado Jenjibirro e por 

que o desejo de vingança a Zevasco? Se ele é um habitante da Serra será que ele é 

o responsável por desaparecer com as vestimentas de Jenzirico? Ele seria o autor 

do espirro e do chamado misterioso? Dessa maneira, avaliamos que o conto é 

finalizado de forma enigmática e com várias reflexões ao leitor. Através do narrador 

vemos Jenjibirro como “o semelhante antigo homem”, pode-se entender como o 

retorno ao primitivo, a essência primitiva da humanidade, um entregar-se aos 

instintos animais.  

A semelhança dos nomes, Jenzirico e Jenjibirro não está posta em “Droenha” 

de forma aleatória. Percebe-se que há uma configuração de semelhança na 

estrutura estética dos nomes que se predispõe à duplicidade de personalidades, de 

sósias, de homens duplicados, sombras, isto é, a inquietação presente nos nomes 

tem o propósito de arquitetar o tema o duplo. Nessa configuração Jenenzirico e 

Jenjibirro são “[...] a forma de expressão de representação oposta da mesma 
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constelação psíquica: são representadas, a saber, duas existências diferentes da 

mesmíssima pessoa, separadas pela amnésia” (RANK, 2014, p. 25). 

Tomando a narrativa em questão vemos que a libertação do duplo, Jenjibirro, 

encaminha-se para concepções insólitas de o mesmo ser o duplo de Jenzirico, que 

retorna de uma identidade inconsciente ou do mundo sobrenatural da Serra, para 

finalizar o crime que não foi concretizado no início do conto. Segundo Mendes e 

Oliveira, organizadores da obra A astúcia das palavras, publicada em 1998, “[...] a 

função do duplo é nos fazer ver além da realidade imediata constituindo-se como 

simulacro e destruindo a percepção que cada um tem de si mesmo como unidade” 

(MENDES; OLIVEIRA, 1998, p. 101). Dessa forma, os autores refletem que o duplo 

está diretamente ligado à ilusão, sendo, inevitavelmente, simulacro e ilusão ao 

mesmo tempo, opondo-se à verdade e a unidade.  

Todavia, é relevante ressaltar que o início de “Droenha” é caracterizado por 

um possível crime de assassinato. Entretanto, em sua finalização há uma repetição 

ou efetivação do fato, especificamente, como podemos perceber no penúltimo 

parágrafo do conto, quando acontece um triplo assassinato, visto que, dessa vez, há 

efetivamente o crime. Jenjibirro mata Zevasco, conforme anuncia o narrador: “[...] - 

Tovasco vingou o irmão, à faca ainda pegou o estúrdio reaparecido, o derribou, 

porém se foi também, com muito barulho; de vez e revez, os terríveis estavam 

terminados” (ROSA, 1979, p. 44). 

Em vista disso, o protagonista dessa estória rosiana é deixado no ermo da 

Serra, lugar onde toda a trajetória fatídica se encaminha para que o mesmo torne-se 

ou volte à origem do ser humano, ou seja, de um ser incivilizado, selvagem, primitivo 

ou bárbaro. As ações narrativas conduzem Jenzirico a tornar-se um homem confuso, 

visto que ele não consegue explicar alguns fatos misteriosos: voz, espirro, homem 

nu, desaparecimento do chapéu, paletó e espingarda e por último o homem vestido 

em trajes distintos. Contudo, ao serem revelados os verdadeiros acontecimentos da 

morte de Zevasco, a personagem protagonista busca revestir-se do real e retorna ao 

convívio social e “[...] voltar ao mundo sueto, ciente só de mais fortes fazeres” 

(ROSA, 1979, p. 44). 

É licito, repetir, por fim, que o efeito fantástico permeia toda a narrativa até 

seu desfecho. Jenzirico é configurado pelo signo da dualidade, o ser que é ao 

mesmo tempo um eu e outro, um ser de atitudes divergentes, ora culpado ora 

inocente. Segundo Mendes e Oliveira (1998, p. 103), a condição do ser é provisória 
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nas narrativas de Tutaméia, pois seguem a premissa de “[...] acontece uma 

multiplicação ou um espedaçamento, à medida que assume os papéis e se mira nos 

espelhos que os outros fornecem, e uma divisão, ao volta-se para si mesmo, em 

busca de um autoconhecimento”. 

Desse modo, percebemos que a inquietude da personagem é causada pelo 

medo aos acontecimentos inexplicáveis e pelo tormento da culpa por ter 

assassinado um homem, sem nenhuma possibilidade de perdão. Portanto, 

reforçamos a ideia de que o conto amplia a atmosfera da incerteza e do impossível 

pela expressiva carga de acontecimentos insólitos. De um modo geral, não há 

explicações para os episódios vivenciados por Jenzirico, que experimenta a 

condição de seu desdobramento.  

 

4.2 A última estrelinha se pingou para dentro: o fantástico em “Presepe” 
 

O conto “Presepe”, vigésimo sétimo conto da coletânea Tutaméia: terceiras 

estórias verifica-se um fato incomum. Trata-se da história de um velho que resolve 

teatralizar e reviver o espetáculo da história do nascimento de Jesus Menino, a 

sagrada criança das religiões cristãs. O narrador da estória apresenta-se em terceira 

pessoa e observa todas as ações do protagonista Tio Bola. O velhinho arquiteta e 

organiza o evento natalino com os personagens que vivem na fazenda: um boi, um 

burro e os empregados da casa, escolhidos para figurar como integrantes da família 

cristã, o espaço do evento é o estábulo. Dessa forma, Tio Bola revive a cena no 

papel do menino Jesus. 

Covizzi (1978) assegura que a estrutura ficcional de Tutaméia é permeada 

por uma atmosfera mítica em que imagens e símbolos reforçam a natureza mística, 

fabular e lendária das estórias narradas. Contudo, no conto proposto para estudo, 

“Presepe”, desde seu título há uma leve reminiscência com reatualização do Natal, 

uma espécie de apropriação metafórica do mito judaico-cristão do nascimento de 

Jesus Cristo. Seguindo essa perspectiva, consideramos que o conto recupera na 

ação dos personagens e na configuração do ambiente um acontecimento que 

dialoga diretamente com o mito, relato que por sua natureza remonta um tempo 

primordial, isto é, o tempo fabuloso do princípio, “[...] é sempre, portanto, a narrativa 

de uma “criação”: ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito 

fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente” (ELIADE, 
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2007, p. 11). Nessa concepção, o mito conta uma história verdadeira “[...] graças às 

façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, seja uma 

realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento” (ELIADE, 2007, p. 9).  

Tomando a narrativa “Presepe”, vemos que se configura como uma narrativa 

marcada por estranhamento. Observamos que a caracterização estética do título faz 

alusão ao presépio, símbolo comum do Natal cristão como percebemos através do 

neologismo do vocábulo “Presepe”, cujo significado remete ao vocábulo “presépio”. 

Contudo, o significado literal do termo segundo o verbete (pre.sé.pi:o) sm. 

1. Representação em maquete do estábulo em que nasceu Jesus e da cena do 

nascimento [F.: Do lat. praesepium,ii] (AULETE DIGITAL, 2019).  

Vale ressaltar que o vocábulo presepe remete a acepção dicionarizada de e 

dois outros vocábulos cognatos: presepada e presepeiro, cujos significados 

remetem, respectivamente, a pessoa que organiza presépios, enquanto, o outro 

adquire denotação de brincalhão, engraçado, fanfarrão. Os seguintes termos 

“reforçam as conotações de brincadeira, farra, divertimento e busca de alegria por 

parte do velhinho” (VOLANTE; LEITE, 2012, p. 78). 

O personagem protagonista, Tio Bola, um homem de idade avançada, se 

propõe a ritualizar o nascimento de Cristo, assim como no mito primitivo cristão em 

que um recém-nascido dado por Deus ao povo judeu, um Messias com o objetivo de 

salvar o povo judeu da opressão de outros povos e nações. Segundo Westphalen 

(2004) em seu livro Dicionário de figuras e mitos literários das Américas, a 

representação da simbologia do recém-nascido se dá na figurativização dos 

aspectos da renovação e do renascimento. Contudo, segundo Chevalier (2012) em 

sua obra Dicionário de Símbolos aborda que no Cristianismo a simbologia do recém-

nascido se apresenta como uma regeneração, uma nova era com o nascimento de 

Jesus. Para a religião do Judaísmo o símbolo do menino recém-nascido é atribuído 

aos aspectos de salvação e redenção dos pecados. Em síntese, a simbologia do 

nascimento de uma criança “[...] está, pois, desde os primórdios associada à 

regeneração, à redenção e à salvação de uma determinada coletividade” 

(WESTPHALEN, 2004, p. 548). 

No Antigo Testamento podemos observar diversos trechos que falam da vinda 

do menino (Deus), dentre eles, destacamos o profeta Isaías, que profetiza o reino do 

Messias em que se estabelece a simbologia da vinda do Messias Salvador “[...] 

porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado; a soberania repousa sobre 
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seus ombros, e ele se chama: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, 

Príncipe da paz” (BÍBLIA, 2009, ISAÍAS, 9:4-5). 

Nas religiões cristãs observamos no Novo Testamento a realização da 

profecia do menino cujo nascimento resgatará o povo do pecado. Diante do axioma 

de que o mito é sacralizado pelo o acontecimento de uma realidade verdadeira, 

ocorrendo assim, uma história sagrada, da família de judeus, Maria e José, como 

observamos no trecho a seguir:  
 
Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu filho 
primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio; 
porque não havia lugar para eles na hospedaria. 
Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam seu 
rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor 
apareceu-lhe e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram 
grande temor. O anjo disse-lhes: “Não temais, eis que vos nasceu na 
Cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de 
sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa 
manjedoura”. [...]. Foram com grande pressa e acharam Maria e 
José, e o menino deitado na manjedoura (BÍBLIA, 2009, LUCAS, 2:6-
16). 
 

Nesse sentido, a sacralização do mito é efetivada pelo acontecimento real e 

vivenciada, e, consequentemente, diante de uma nova realidade outras passam a 

existir, isto é, a criação primitiva dá origem ao arquétipo 8  e símbolo 9  que se 

apresentam no mito do Judaísmo e do Cristianismo.  

Em “Presepe” temos um narrador em terceira pessoa que observa as ações 

em discurso indireto livre. Na narrativa, há duas categorias de personagens: os 

humanos e os animais. Na primeira categoria temos o protagonista Tio Bola, a 

empregada Nhota “[...] a cardíaca cozinheira” (ROSA, 1979, p. 119) e Anjão, tido 

pelo narrador com imbecil. Na segunda categoria temos o boi Guarani e o burrinho 

da cor de chumbo, chamado Jacatirão. O enredo conta a história de um ancião 

chamado por Tio Bola que se encontra sozinho e entediado, na extrema solidão, “[...] 

                                                        
8  O conceito do arquétipo é entendido segundo a concepção de Jung (1964) como estruturas do 
inconsciente coletivo, como resíduos arcaicos ou imagens primordiais, ou seja, se manifesta como 
uma tendência para formar as representações de um motivo – representações que podem ter 
inúmeras variações de detalhes – sem perder sua configuração original [...]. O arquétipo é, na 
realidade, uma tendência instintiva, tão marcada como o impulso das aves para fazer ninho ou das 
formigas para se organizarem em colônias (JUNG, 1964, p. 67-68, grifo nosso). 
9 Segundo Eliade (1979, p. 167), “[...] as imagens, os arquétipos, os símbolos são diversamente 
vividos e valorizados: o produto destas atualizações múltiplas constitui, em grande parte, os estilos 
culturais”. Dessa maneira, os símbolos são “[...] imagens constituem aberturas para um mundo trans-
histórico. Mas não é esse o seu menor mérito: graças a elas, as diversas histórias podem comunicar” 
(ELIADE, 1979, p. 169). 
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por achaques de velhice” (ROSA, 1979, p. 119) que a idade traz consigo, encontra 

alento e alegria na teatralização do nascimento de Jesus Cristo. Vale ressaltar que a 

personagem tio nas narrativas de Tutaméia, conforme observou Novis (1989) como 

figura masculina recorrente: 
 
Além do tio Dô, mestre de Ladislau em “O outro ou o outro”, o Tio 
Nhácio de “Hiato”, o Tio Quim de “Rebimba, o bom”, o Tio Bola de 
“Presepe”, o Tio Borba de “Curtamão”. Ainda o Tio Cândido no 
prefácio “Sobre a escova e a dúvida” que os depoimentos biográficos 
sobre o autor indicam ser o Mestre Cândido de Cordisburgo, que se 
configura como arquétipo do grande mestre. Antes de Tutaméia 
há outros memoráveis tios: o Tio Terez de “Miguilim”, em “Campo 
Geral”, o tio Man’Antônio de “Nenhum, nenhuma” de Primeiras 
estórias e o “Meu tio, o Iauretê” de Estas estórias (NOVIS, 1989, p. 
116, grifo nosso). 
 

A figura da personagem “Tio” é bastante recorrente nas narrativas de Rosa, 

como pudemos verificar no fragmento acima. Sob essa visão, o tio se configura 

como um ser sábio, de vasta experiência que habita determinado lugar fixo no sertão 

mítico rosiano, tendo como atribuição daquele que ensina algo, ou seja, um mestre, 

um sábio. 

Com o intuito de rememorar e celebrar a noite de Natal, o velhinho organiza 

em sua pequena morada rural um presépio vivo. Nessa encenação, as ações dos 

seres ficcionais causam sentimentos de estranheza, uma vez que um velho se 

passa por um recém-nascido. As ações ferem a lei do natural, do cotidiano real e 

aceitável.  

Dessa maneira, é importante apresentar alguns sentidos dicionarizados do 

termo estranho:  

 
1 Que ou o que é muito diferente dos padrões usuais, que se 
caracteriza pelo caráter ou aspecto excêntrico; insólito, esquisito, 
extraordinário. 
2 Que ou o que é de fora, do exterior; estrangeiro. 
Adj. 
1. Que provoca espanto ou admiração por ser novo, desconhecido 
ou nunca visto. 
2 Que é incomum, contrário ao uso ou aos padrões e costumes 
vigentes na sociedade. 
3 Que não se conhece ou reconhece; que produz a sensação 
desconfortável de estranheza. [...]. 
4 Que não apresenta nenhuma relação com, que não pode ser 
identificado ou reconhecido como parte integrante de. [...]. 
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5 Diz-se de pessoa que não faz parte do círculo familiar; 
desconhecido. [...]. 
6 Diz-se daquele que se isola, que se esquiva ou que é arredio ao 
convívio social. [...]. 
7 Que é misterioso, enigmático ou que desperta suspeitas 
(https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=estranho). 

 

Acerca disso, considera-se importante recuperar os estudos de Freud vistos 

no capítulo anterior sobre o inquietante, uma vez que, neste conto o efeito estranho 

vai se constituindo no decorrer da narrativa causando o estranhamento nesse 

percurso mimético, tendo em vista que o “[...] estranho é aquela categoria do 

assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar. Como isso 

é possível, em que circunstâncias o familiar pode tornar-se estranho e assustador” 

(FREUD, 1919, p. 3). 

Seguindo esse raciocínio, observamos que os personagens representam 

José, Maria e Jesus (criança recém-nascida), respectivamente, Anjão, Nhota, Tio 

Bola e ainda o burro e o boi faziam parte da encenação insólita. O espaço em que 

narrativa se passa é uma fazenda, ambiente rural, em cujo quintal havia um curral, 

onde acontece a ritualização do presépio vivo. 

No conto prevalece o tempo cronológico, configurado em uma sequência 

lógico-temporal, uma vez que as horas são marcadas pelo relógio, como 

percebemos nos trechos a seguir: “Missa-do-galo e Natal” (ROSA, 1979, p. 119); 

“[...] pelas 10 horas” (ROSA, 1979, p. 120); “[...] a hora dobrou de escura. Meia-noite 

já bateu?”; “[...] Acordou, no tremeclarear” (ROSA, 1979, p. 121). As marcações de 

tempo no relato rosiano datam de um tempo determinado cronologicamente, no 

entanto ao mesmo tempo indeterminado, pois se manifesta como atemporal, isto é, 

aconteceu ou poderá acontecer na realidade cotidiana ou imagética. 

Nesse sentido, o conto rosiano “Presepe” trata também de uma perspectiva 

do nascimento-renascimento ou renovação, como solução para a solidão vivida pelo 

personagem, Tio Bola, já idoso e na finitude da vida. O personagem busca através 

do presépio uma modificação de suas ações cotidianas com alusão direta a história 

do nascimento cristão: “[...] Tio Bola devia de distrair saudades, a velhice entristecia-

o só um pouco. Riu do que não sentiu; riu e não cuspiu. Estava ali a não imaginar o 

mundo” (ROSA, 1979, p. 121). Sob esse aspecto Novis (1989) pondera que a 

transformação de Tio Bola ou a busca pela transformação é um tema recorrente nas 

estórias de Tutaméia, visto que essas estórias: 
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Focalizam um momento de transformação nos personagens. Essa 
transformação tem sempre uma direção ascendente, e portanto um 
sentido positivo, de passagem de um estado de carência para um 
estado de plenitude ou de “completamento”. Para que ocorra essa 
mudança qualitativa de estado, os personagens têm 
necessariamente que passar por provações, como num ritual 
iniciático (NOVIS, 1989, p 26). 
 

Nessa perspectiva, nota-se, na ação do protagonista, uma pré-disposição ao 

sentimento carência, pois o idoso é supostamente abandonado ou esquecido pelos 

familiares em uma data em que as famílias se unem para celebrar seus laços como 

membros de um mesmo grupo, o Natal. Possivelmente, a aceitação de estar só de 

Tio Bola deve-se ao fato de não poder mais questionar e modificar seu estado, por 

conta de suas forças físicas, por isso toda situação vivenciada por ele, de desprezo 

e solidão, diante da idade que se encontra, é encarada com paciência, seja pela sua 

condição de finitude ou pela sabedoria que transforma o individuo nesta etapa da 

vida. 
 
Todos foram à vila, para missa-do-galo e Natal, deixando na fazenda 
Tio Bola, por achaques de velhice, com o terreireiro Anjão, imbecil, e 
a cardíaca cozinheira Nhota. Tio Bola aceitara ficar, de boa graça, 
dando visíveis sinais de paciência. Tão magro, tão fraco: nem piolhos 
tinha mais. Tudo cabendo no possível, teve uma ideia (ROSA, p. 
121). 
 

Tio bola age guiado pela imaginação, “[...] tudo cabendo no possível, teve 

uma ideia” (ROSA, 1979, p. 119), ritualizando uma nova realidade imagética “[...] 

quis ver visões” (ROSA, 1979, p. 119), sem explicação racional para suas atitudes. 

Armstrong (2009) explica que essas ações são comuns e inerentes à mente 

humana, sendo uma: 

 
Uma característica peculiar da mente humana é a de que possuímos 
imaginação, uma faculdade que nos permite pensar a respeito de 
coisas que não se situam no presente imediato e que [...] ela produz 
a religião e a mitologia (ARMSTRONG, 2009, p. 8, grifo nosso). 
 

Segundo o narrador, o personagem Tio Bola é um idoso solitário, que é 

deixado em casa pelos familiares em plena noite de Natal, os parentes saem para a 

Missa do Galo e sequer fazem o convite ou lembram que ele um dia também 

celebrara a noite de Natal. A caracterização física de Tio Bola pelo narrador é que 
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“[...] Tão magro, tão fraco: nem piolhos tinha mais. Tudo cabendo no possível, teve 

uma ideia” (ROSA, 1979, p. 120). A noção de noite de natal da personagem se 

manifesta através de sua imaginação, ou seja, através dos arquétipos, que estão 

presentes nos seres humanos como herança coletiva e cultural. Para fugir da solidão 

e na busca de uma renovação para a vida que se aproxima do fim, parece ritualizar 

o mito primitivo que tem como figura central um recém-nascido, no entanto esse 

ritual possui o intuito de continuação e, sobretudo, de aplacar a tristeza que a velhice 

o trazia: 

 
Os olhos oferecidos lustravam. Guarani, boi de carro, severo brando. 
Jacatirão, prezado burrinho de sela. Tio Bola tateou o cocho: limpo, 
úmido de línguas. Empinou olhar: a umas estrelas miudinhas. Espiou 
o redor — caruca — que nem o esquecido, em vivido. Tio Bola devia 
de distrair saudades, a velhice entristecia-o só um pouco. Riu do que 
não sentiu; riu e não cuspiu. Estava ali a não imaginar o mundo 
(ROSA, 1979, p. 119-120). 
 

Na perspectiva que mostra o narrador, Tio Bola, sente a necessidade realizar 

o rito do presépio para lembrar-se da tradição do Natal, tendo como objetivo também 

esquecer a sua condição física (velhice). Por isso, se faz menino recém-nascido 

para que em seu âmago renasça a sua vitalidade perdida com o passar dos anos. O 

ritual feito por Tio Bola se apresenta como um momento sagrado em que “[...] o 

tempo que viu o acontecimento comemorado ou repetido pelo ritual em questão é 

tornado presente, “re-presentado”, se assim se pode dizer, tão recuado no tempo 

como se possa imaginar” (ELIADE, 1993, p. 317). Como vemos no trecho:  
 
Que se aquietasse, pelo prazo de três credos. Manteve-se. A hora 
dobrou de escura. Meia-noite já bateu? Abriu olhos de caçador. 
Dessurdo, escutou, já atilando. Um abecê, o repertório. Essas 
estrelas prosseguiam o caminhar , levantadas de um peso. Fazia 
futuro. O contrário do aqui não é ali... – achou. [...]. Da noite era um 
brotar, de plantação, de fundo. A noite era o dia ainda não gastado. 
Vez de espertar-se , viver esta vida aos atimos....(ROSA, 1979, p. 
121). 

 

A busca pela transformação ou retorno às condições infantis e a vitalidade 

justificam esse evento como insólito, pois há uma transgressão da realidade pela 

personagem de Tio Bola. As ações da personagem causam um efeito estranho à 

narrativa em questão, como bem assevera Freud (1919, p. 3), visto que: 
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O fator essencial na origem do sentimento de estranheza à incerteza 
intelectual; de maneira que o estranho seria sempre algo que não se 
sabe como abordar. Quanto mais orientada a pessoa está, no seu 
ambiente, menos prontamente terá a impressão de algo estranho em 
relação aos objetos eventos nesse ambiente. 
 

Diante dessa perspectiva, Tio Bola não percebe o estranhamento de suas 

ações, pois para ele o não conhecimento do reprimido não causa nenhuma incerteza 

intelectual no mesmo, “[...] Seu espírito pulou tãoquanto à vila, a Natal e missa. 

Topava era tristeza — isto é, falta de continuação. Por que é que a gente necessita, 

de todo jeito, dos outros? Velho sacode facilmente a cabeça. A ideia lhe chegou 

então, fantasia, passo de extravagância” (ROSA, 1979, p. 120). A necessidade de 

retorno da personagem à infância e vitalidade juvenil através da repetição do rito do 

natal é vista por Eliade (2007) como uma busca por renascimento, “[...] 

especificamente, há uma renascença mística, de ordem espiritual – em outros 

termos, o acesso a um novo modo de existência (comportando a maturidade sexual, 

a participação na sacralidade e na cultura; em suma, a ‘abertura’ para o Espírito)” 

(ELIADE, 2007, p. 76). 

Observamos um estado permanente de serenidade em Tio Bola, uma calma 

que permeia todas suas ações miméticas. Sobre isso,Vera Novis (1989) afirma que 

a paciência como um aspecto pertinente na personagem protagonista, uma vez que 

ela não advém apenas das características físicas, visivelmente abordadas pela 

idade do mesmo, contudo é “[...] um tema chave em Tutaméia: a sabedoria de “dar 

tempo ao tempo” – a paciência. A paciência como método, como estratégia, que 

inclui “certa lógica” e uma “certa matemática”, ainda que não reconhecidas de 

imediato como tal” (NOVIS, 1989, p. 51). De fato, há no conto “Presepe” sequências 

de ações que favorecem ao aspecto da paciência vivenciada pela personagem, pois 

“[...] Tio Bola aceitava ficar, de boa graça, dando visíveis sinais de paciência” 

(ROSA, 1979, p. 119). 

Percebemos que o conto proposto para estudo causa estranhamento na 

tentativa de retorno da vitalidade perdida pelo personagem idoso, Tio Bola, se faz 

menino em busca de renascer para uma nova vida, em busca de uma perspectiva 

para viver e fugir da solidão. A encenação por si só potencializa a atmosfera do 

extraordinário por meio do ato cênico de Tio Bola (o protagonista do menino Jesus) 

e os demais personagens e animais como figurantes do nascimento de Jesus Cristo. 
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A relação do normal e anormal vista na noção contemporânea da teoria do fantástico 

sob a ótica de Roas, o qual descreve de forma clara: 

 
ao meu ver, o que caracteriza o fantástico contemporâneo é a 
irrupção do anormal em um mundo aparentemente normal, mas não 
para demonstrar a evidência do sobrenatural, e sim para postular a 
possível anormalidade da realidade, o que também impressiona o 
leitor terrivelmente: descobrimos que o nosso mundo não funciona 
tão bem quanto pensávamos, exatamente como propunha o 
fantástico tradicional, mas expresso de outro modo (ROAS, 2014, p. 
67) 

 

Nesse aspecto, a irrupção do insólito ficcional na presente narrativa se dá na 

perspectiva da teoria do fantástico contemporâneo, também chamado de 

neofantástico, por (ALAZRAKI, 2001 apud ROAS, 2014, p. 66), cuja:  
 
Explicação do fenômeno, seu sentido claro e o componente 
aterrorizante [...] nas narrativas neofantásticas não existe intenção de 
provocar medo. Ao contrário, produz-se perplexidade e inquietude. 
[...] São, em sua maioria, metáforas que buscam expressar 
vislumbres, entrevisões ou interstícios de sem razão que escapam ou 
resistem à linguagem da comunicação, que não cabem nas células 
construídas pela razão, que vão a contrapelo do sistema conceptual 
ou científico com que lidamos diariamente. 
 

Os aspectos, normal e anormal, das realidades se configuram de acordo com 

as visões de Alazraki e Roas, na apresentação do texto fantástico estão voltados 

para a naturalização do irreal. 

Neste sentido, o conto rosiano possui o aspecto de brincadeira e jogo 

representado pela inusitada situação um velho se passar por recém-nascido, 

configurando-se como uma forma de transgressão do real, reforçando que o 

extraordinário se manifesta como estranho em oposição a ordem familiar e ordinária 

dos fatos no cotidiano do personagem protagonista da narrativa. A inquietação 

perpassa ao leitor pela representação teatralizada da personagem Tio Bola, através 

da perplexidade presente das ações do velhinho da criação e o reinventar novos 

enredos, ações que levam um estranhamento do leitor. Na visão todoroviana, esse 

aspecto é definido como uma narrativa do sub-gênero estranho puro, na qual: 

 
Relatam-se acontecimentos que podem explicar-se perfeitamente 
pelas leis da razão, mas que são, de uma ou outra maneira, incríveis, 
extraordinários, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos e que, 
por esta razão, provocam no personagem e o leitor uma reação 
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semelhante a que os textos fantásticos nos voltou familiar 
(TODOROV, 1981, p. 26). 
 

Seguindo essa proposição, sobretudo, as tramas que abordam o retorno de 

aspectos guardados/secretos, sejam intencionadas ou não, como vemos nas ações 

da personagem protagonista que age de forma não intencionada quando:  

 
Deitava-se no cocho? Não como o Menino, na pura nueza... O vôo 
de serafins, a sumidez daquilo. Mas, pecador, numa solidão sem 
sala. E um tiquinho de claro-escuro. Teve para si que podia – não era 
indino – até o vir da aurora. Que o achassem sem tino perfeito, com 
algum desarranjo do juízo! (ROSA, 1979, p. 120-121). 
 

Desse modo, durante o acontecimento estranho a personagem não se sente 

indigno para a representação ritualística, pois o próprio ato representa já o torna 

purificado, ou seja, durante aquela noite em que o velhinho se torna o Menino 

sagrado há pureza nas ações consideradas sagradas. O evento insólito da narrativa 

se apresenta na suposta transfiguração da personagem Tio Bola, um senhor de 

idade avançada, protagonizando um menino sagrado, rememorando a revitalização. 

Para tanto, o narrador nos mostra que Tio Bola não percebe que suas ações são 

geradas por intenções secretas ou reprimidas, as quais se configuram por um 

retorno não intencionado. Nessa perspectiva, o ato cênico e ritualístico ou história 

sagrada da personagem Tio Bola torna-se inquietante, sobretudo porque, lembrando 

a voz oportuna de Freud (1919, p. 355): “apenas o fator da repetição não deliberada 

torna inquietante o que ordinariamente é inofensivo, e impõe-nos a ideia de algo 

fatal, inelutável, quando normalmente falaríamos apenas de acaso”. 

Assim, como a narrativa trata do nascimento de Jesus Cristo na perspectiva 

do renascimento, trata também do efeito estranho através da reinvenção de ações 

da personagem, configurando-se como evento insólito. Com base na visão de 

Calvino (2004), podemos dizer que “Presepe” investe na atmosfera fantástica de um 

cotidiano banal, pois no relato o estranho ou anormal irrompe no fluxo dos fatos de 

forma a deixar o leitor incerto das explicações racionais das ações dos personagens, 

uma vez que o próprio narrador traz em seu relato a incerteza, sustentando, 

consequentemente, as incertezas do leitor no ato da leitura. Como bem sustenta 

Roas (2014, p. 32):  
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A narrativa fantástica provoca – e, portanto, reflete – a incerteza na 
percepção da realidade e do próprio eu; a existência do impossível, 
de uma realidade diferente da nossa, leva-nos, por um lado, a 
duvidar desta última e causa, por outro, em direta relação com isso, a 
dúvida sobre nossa própria existência, 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 disso, há na releitura do sentido do presépio no contexto natalino que 

é teatralizado por Tio Bola, numa cena marcada por ações: o cenário ermo e 

simples, a sincronização extraordinária dos animais, o boi “[...] riscando primeiro com 

a pata uma cruz no chão, e ajoelhando-se” (ROSA, 1979, p. 121), o objeto que serve 

como manjedoura para o velhinho são ações que transgridem a concepção do 

cotidiano real, revelando um liame entre o possível e o impossível. No enredo, 

instâncias como sanidade e insanidade, ordinárias e extraordinárias, razão e 

desrazão sustentam a história narrada, numa relação binária em que tentar delimitar 

fronteiras constitui-se como tarefa árdua ao leitor.   

 

4.3 O absurdo em “Umas formas”, uma torpitude sacrílega 

 

“Umas formas” é a trigésima oitava narrativa das Terceiras estórias, integra, 

juntamente com “Vida ensinada” e “Zingaresca”, as últimas narrativas da obra, 

inclusive essas fazem parte dos contos que acompanham o prefácio “Sobre a 

escova e a dúvida”. O conto aborda a história da aparição de um fantasma e em 

seguida um monstro, em uma pequena igreja de um vilarejo qualquer do sertão 

mineiro.  

Os personagens que compõem o enredo são relativamente tipos comuns, 

sem nome que representam categorias sociais ou apenas uma espécie de 

generalização dos tipos comuns de pessoas presentes no sertão mineiro. Trata-se 

de um sacristão, um padre e um maçom, cuja trama discorre sobre, inicialmente, a 

aparição misteriosa de um fantasma de uma moça, supostamente chamada Dídia 

Doralena Almada Salgaso: “[...] o fantasma tinha sido de mulher. Dessueta nos 

trajes sem gestos” (ROSA, 1979, p. 180). Logo em seguida, há manifestação de um 

monstro que irrompe a narrativa de forma vertiginosa: “[...] dada a meia-noite, os 
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cães uivassem. E alguém avistara , entre adro e presbítero, o ignóbil animal vulto” 

(ROSA, 1979, p. 181). A partir de então, os habitantes da pequena cidade se 

amedrontam e o padre tenta solucionar essa materialização do horrendo com 

penitência e oração. Entretanto, o maçom e o sacristão observam as ações do padre 

e das manifestações sobrenaturais na igreja, para se certificarem que os 

acontecimentos são realmente verdadeiros. 

O tempo da narrativa é explicitado logo no início “[...] tarde, para o lugar” 

(ROSA, 1979, p. 180), em seguida há passagens de tempo em período curto, isto é, 

da tarde para a noite do mesmo dia: “[...] dez da noite e lua nova” (ROSA, 1979, p. 

180). Dessa forma, as aparições que estavam atormentando a cidade e aos seus 

habitantes há cerca “[...] de meses, o absurdo frequentava a cidade” (ROSA, 1979, 

p. 180). Seguindo essa premissa, vemos que a configuração do tempo na narrativa é 

um aspecto pertinente para torná-la surpreendente e sombria, ou seja, as cenas 

inexplicáveis narradas acontecem à noite, sob a influência da lua e em horários 

considerados temerosos, que causam medo, seguindo as crenças do senso comum: 

“[...] sendo meia-noite. Sopitados, os três. Tanto o padre torporava? No repente!” 

(ROSA, 1979, p. 182). O narrador explicita que os acontecimentos inexplicáveis são, 

especificamente, no período noturno, isto é, a noite representa a negatividade e 

obscuridade. 

A utilização do recurso da repetição dos acontecimentos medonhos, durante 

meses causam nos habitantes medo e inquietação, como podemos perceber através 

do narrador no trecho a seguir: 

 
Sendo outro o turno, o obnóxio repetia-se. Torpitude sacrílega: de 
duas vezes, na lua nova, afrontosamente a toalha do altar 
amanhecera rasgada. Dada meia-noite, os cães uivassem. E alguém 
avistara, entre adro e presbitério, o ignóbil animal vulto (ROSA, 1979, 
p. 181).  
 

A história se passa no espaço da igreja, ou seja, uma matriz antiga, localizada 

em uma cidadezinha, assim como os personagens também não é nomeada pelo 

narrador, em uma “[...] tarde para o lugar: fechada quieta a igreja, sua fronteira de 

cem palmos; o adro mesmo ermo – com o cruzeiro e coqueiros – o céu 

desestrelado” (ROSA, 1979, p. 180). A sé antiga e a cidade são os cenários das 

aparições inexplicáveis e irreais, em virtude de que há certo tempo os moradores da 

cidade estavam apavorados com os acontecimentos fora da realidade racional: “[...] 
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os habitantes evitavam a desoras a rua. De meses, o absurdo frequentava a cidade. 

Um fantasma, primeiro; depois, o monstro” (ROSA, 1979, p. 180). O espaço 

aterrorizador é gerador da manifestação ignóbil, visto que fica localizado entre o 

adro da igreja e o presbitério, ou seja, exatamente no altar, cuja sacralização cristã é 

característica primordial para a consagração dos elementos sagrados: o pão e o 

vinho.  

Com tal característica, a origem do profano e maligno, isto é, do monstro, é 

precisamente neste local sagrado, cuja dessacralização do local sagrado é exposta 

pelo narrador através do rompimento ultraje da toalha do altar, uma vez que “[...] 

afrontosamente a toalha do altar amanhecera rasgada” (ROSA, 1979, p. 181), 

confirmando frequentemente que o altar foi corrompido pelo sobrenatural hediondo.  

 
Deserto de fiés – e paço de resignada angústia ou ardida esperança 
– o sagrado botava-se enorme, sussurro nenhum ou tosse partindo 
de recanto, aos cheiros de cera e incenso. Os dois consultavam as 
horas. Viram o padre entrar; ele e eles ali ignoravam-se (ROSA, 
1979, p. 182). 
 

Percebe-se, nesse trecho, que o narrador mostra um ambiente devoluto pelo 

medo e a incerteza da veracidade dos fatos sobrenaturais que ocorrem na igreja, 

que também é espaço sagrado de jazigos de cemitério, caracterizando-a como um 

solo sagrado, porém também lugar de superstições e propício ao sobrenatural:  

 
Era a matriz antiga, nela jazendo mortos, sob lajes, gastos os 
tituleiros: “Comendador URBANO AFFONSO DE ROJÕES 
PARENTE... benfeitor... venerado” – mementos sem recordação, 
“Monsenhor EUZÉBIO DA MATA... praeclarus vir inclytus 
praelatus...” Outro tempo o levara. “DÍDIA DORALENA ALMADA 
SALGOSO... na mocidade... dorme...” (ROSA, 1979, p. 180). 
 

O conto apresenta o foco narrativo em terceira pessoa, com uma história 

marcada pelo insólito e ao mesmo tempo cômica. Tendo em vista, a maneira como 

aborda alguns fatos narrativos que mostram o sobrenatural de forma cômica e 

irônica, como podemos perceber através do discurso indireto do narrador e discurso 

direto das personagens: 

 
Visagem. Apavoravam-se os créus. – “Nem há! E tem de acabar!” – 
queria o maçom, amigo. Tomava água benta – “Cruz-que!” – o 
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sacristão. Não sabia o padre que fortíssimo tremia, dos punhos da 
sotaina ao cadarço das ceroulas (ROSA, 1979, p. 181). 
 

O narrador, por sua vez, apresenta os fatos irreais que podem ser 

considerados como aspectos fantásticos inseridos em ambiente cotidiano. No 

entanto, a abordagem cômica do narrador é vista por Simões (1988) por formas 

simples, ou seja, “[...] as composições [...] são, antes de tudo formas artísticas e 

complexas. Entremeado às estórias onde a tensão se faz evidente, o elemento 

cômico se apresenta como uma nota de relaxamento” (SIMÕES, 1988, p. 114). 

O fantástico se dá em dois momentos: a aparição da moça fantasma e o 

surgimento e a materialização do monstro no altar da igreja. Esses momentos se 

entrecruzam e são apresentamos em sequência pelo narrador “[...] um fantasma, 

primeiro; depois, o monstro” (ROSA, 1979, p. 180). Sobre o fantasma, o narrador 

apenas apresenta como ser de uma jovem mulher que morreu na flor da idade, o 

narrador supõe que o fantasma seja uma possível paixão do padre pela moça morta 

que jaz no cemitério da sé, Didia Doralena, que em vida percebe-se que era uma 

moça de posses, visto que historicamente apenas pessoas abastadas e religiosas 

poderiam ser enterradas abaixo dos altares das igrejas, conforme anuncia o 

narrador: 

 
Mas fitava qualquer papel: e tremeante nele projetava-se um que-
retrato, quase, obediente impressão, imagem feitiça. Moça – mulher 
– já qual na mente se lhe representara, enlevo incaptável, nem 
consolação; antes; e de distraído alvitre: Doralena... Dídia... – relido 
lido em lápide (ROSA, 1979, p. 181). 

 

A contemplação da lápide de Doralena leva o padre a uma espécie de 

veneração, paixão pela desconhecida morta, como um encantamento lançado à 

mente do padre, conforme nos mostra o narrador “[...] imagem feitiça” (ROSA, 1979, 

p. 180), por isso imaginava a imagem da moça, para isso procurava o fantasma 

desta como uma obsessão. 

O segundo aspecto que realça o fantástico é a figurativização do monstro 

através da personagem do padre. A transformação da personagem ocorre no 

momento em que o narrador mostra que a partir do padre é gerado um monstro que 

possui diversas formas hediondas. Logo, diante do surgimento inexplicável de um 

monstro quadrúpede com formas grotescas constata-se que em sua contextura 

ficcional encaminha-se para “[...] o inexistente entremostra a vontade de se 
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materializar” (RÓNAI, 1979, p. 200). Diante disso, o insólito ficcional se concretiza 

através dessas formas sobrenaturais que é concebido através do padre, o monstro 

de diversas formas dá nome ao conto, “Umas Formas”, e se configura como o 

momento mais tenso da narrativa, isto é, o clímax do conto.  

 
Não se reviu a moça, espectro, desaparecidamente de esquecer-se; 
enquanto diligia o padre, que nem que em cerdoso burel, óculos 
pretos, penitente inteiriço — a expelir oxalá de si o mal, 
inaprofundável. Ele atravessava o mundo — calcadas as cabeças de 
Leviatã. Capacitava-se; e, contudo (ROSA, 1979, p. 181). 

 

Nesse contexto, o narrador revela o padre com um ser que carrega o mal 

dentro de si, como se entidades maléficas tivessem tomado regiões profundas da 

personagem. Pode-se perceber também que o padre começa a mostrar no corpo e 

na sua caracterização física aspectos de deformidades como vemos nas palavras 

“cerdoso”, “burel” e “inteiriço”. Trata-se da vestimenta chamada hábito religioso, 

vestimenta comum aos sacerdotes, que se transforma em lã de uma peça só 

(inteira), como se fosse de um animal enorme e descomunal, um ente peludo. As 

vestes do sacerdote tornam-se peluda e de aspecto animal.  

Covizzi (1978) considera que a categoria da personagem nas estórias 

rosianas é conduzida ao irrealismo justamente por um fio de extremo realismo ao 

estilo “in medias res” no início da narrativa, entretanto, com o decorrer dos relatos 

ficcionais vão sendo gradativamente conduzidos ao irrealismo.  

Dessa maneira, segundo observamos na concepção de Simões (1988), que 

essas formas monstruosas geradas a partir da personagem do padre configuram-se 

como “imagens zoomórficas”, ou seja, um misto de homem e bicho. Para 

exemplificar a autora cita o conto “A vela ao Diabo”, em que há uma transformação 

da uma personagem feminina, chamada Dlena, em um misto de gata, aranha e 

abelha. 

Chevalier (2012) assegura que a simbologia do monstro se revela em quatro 

arcabouços conceituais. O primeiro simboliza o guardião de tesouros, àquele que 

guarda os tesouros sagrados e vence todas as provas. O segundo tem a concepção 

de ritos de passagem, isto é, os oráculos monstruosos e sábios ao mesmo tempo, 

seguindo a perspectiva de que “[...] ele devora o homem velho para que nasça o 

homem novo” (CHEVALIER, 2012, p. 615). A terceira concepção de monstro se 

caracteriza pelas forças irracionais, desvelando o sobrenatural e o irreal, visto que o 
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monstro “[...] possui as características do disforme, do caótico, do tenebroso, do 

abissal. O monstro aparece, portanto como desordenado, destituído de proporções, 

ele evoca o período anterior à criação da ordem” (CHEVALIER, 2012, p. 615). No 

quarto e último arcabouço conceitual de simbolização do monstro diz respeito à 

ressurreição: 

 
Ele devora o homem com o fim de provocar um novo nascimento. 
Todo ser atravessa o seu próprio caos antes de poder estruturar-se, 
a passagem pelas trevas precede a entrada na luz. Convém superar 
em si mesmo o incompreensível, que é aterrador porque é 
incompreensível e porque parece destituído de leis. Ora, o 
incontrolável possui, entretanto, as suas próprias leis (CHEVALIER, 
2012, p. 615). 

 

Em “Umas formas” vemos a caracterização do monstro seguindo os 

paradigmas conceituais da terceira e quarta concepção, ora se configura como uma 

figura tenebrosa e hedionda ora como ressurreição/transformação, pois o padre, 

segundo o narrador, parece transforma-se assumindo as formas de um monstro 

denominado como “porca preta”, esse acontecimento se confirma a partir do 

seguinte trecho: “O padre – caído – dele se afastava, gerara-se, quadrúpede, 

formidando, um ente” (ROSA, 1979, p. 182). O ser horrendo com quatro patas que 

nasce da metamorfose do padre tem diversas formas assim como o leviatã da 

tradição judaico-cristã e confirmado nas narrativas bíblicas.  

O simbolismo da figura do monstro que se revela em diversas formas 

grotescas tem sua origem remota, contudo utilizaremos a simbologia da tradição 

cristã e judaica nas narrativas bíblicas, sendo citado em diversos textos bíblicos, 

como por exemplo, no livro de Jó nos capítulos 3, 8 e 41. “[...] Na terra não há coisa 

que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor” (JÓ, 41:33). Vemos 

ainda, que a simbologia do monstro surge em outros textos bíblicos como, por 

exemplo, em Salmos (104:26); (SL. 41:14); (IS. 27:1); (IS. 30:6-7); (IS. 51:9) e (EZ. 

29: 3-51). 

Lovecraft (2008), por sua vez aborda, de forma pioneira, da literatura de 

horror, postulando sobre traços que configuram a concebida literatura do medo, 

trazendo à tona uma oportuna perspectiva sobre conceitos como: medo/pavor; 

grotesco/hediondo, traços que a tradição da literatura fantástica. A obra O terror 

sobrenatural na literatura ocupa um lugar central no cenário dos estudos sobre a 
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literatura fantástica. Para Lovecraft (2008, p. 13), “[...] a emoção mais antiga e mais 

forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o 

medo do desconhecido”. Dessa forma, o desconhecido se apresenta como uma 

ameaça imprevisível e ganha concretização através das nossas heranças 

ancestrais, ou seja, dos monstros ancestrais primitivos; sonhos; pesadelos, dor e 

morte, os quais possibilitam a criação de um mundo irreal cuja tendência natural que 

possibilita a transformação de “[...] qualquer tipo de mundo desconhecido num 

mundo de perigos e possibilidades maléficas” (LOVECRAFT, 2008, p. 15). 

O fenômeno do medo é atribuído como consequência fundamental para o 

efeito fantástico na narrativa. Ademais, “[...] o fenômeno fantástico supõe uma 

alteração do mundo familiar do leitor, uma transgressão dessas regularidades 

tranqüilizadoras” (ROAS, 2104, 138), dado que o “[...] fantástico nos faz perder o pé 

em relação ao real. E, diante disso, não cabe outra reação senão o medo” (ROAS, 

2104, p. 138). 

Dessa maneira, percebe-se que na narrativa em questão, a cena que 

concretiza a relação do horror sobrenatural como efeito para o fantástico é o 

nascimento ou metamorfose do padre no ser “Porca Preta”. Como vemos no trecho 

seguinte: 

 
A porca preta! — desdominada, massiva, peluda — pulava o gradil, 
para a abside, galgava os degraus do altar, vindo estraçalhar a 
toalha, mantel puríssimo de linho... Mas, empinada, relanceou para 
cima — fogo, em pez e fauces. Vai e virou foi que desceu, em 
tropelão, a nenhum urro, ao longo da nave desembestada, pegou 
enfim para subir a escada do coro (ROSA, 1979, p. 182). 

 

A figuração do monstro apresentado em formas hediondas nas culturas 

ocidentais e na literatura é, geralmente, um fenômeno que causa horror e, 

principalmente, medo. Na literatura a relativa aparência de monstruosidade, seja em 

personagens humanas ou animais, gera certa estranheza de irrealidade que acentua 

o sentimento de medo nos seres ficcionais e também no leitor real. Entretanto, deve-

se esclarecer que os medos expressos na literatura têm sua origem nos medos 

reais, como bem pontua Júlio França em seu artigo, As relações entre 

“monstruosidade” e “medo estético”: anotações para uma antologia dos monstros na 

narrativa ficcional brasileira (2011), ao sugerir um liame entre a ficção e a realidade 

na recepção da estética do medo, ou seja, “[...] processos e técnicas de produção do 
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efeito estético que chamamos de medo artístico” (FRANÇA, 2011, on-line). Nesse 

sentido, a literatura do medo se baseia em “[...] modos históricos de representação 

literária dos “medos reais”, quanto a que era capaz de despertar, em seu leitor, a 

emoção do medo, através de procedimentos de construção narrativa” (FRANÇA, 

2011, online). Dessa forma, as narrativas que privilegiam o sobrenatural carregam 

em sua essência o medo do não explicável. O medo estético ou artístico presente na 

arte, principalmente, no texto literário “[...] dada a intensidade das sensações 

relacionadas à morte, a percepção da dor ou do perigo, quando o indivíduo não está 

realmente em uma situação de perigo ou de dor, consistiria na matriz ideal para 

experiências estéticas intensas como a do sublime (FRANÇA, 2011, on-line). 

Em “Umas formas” vemos a monstruosidade na transformação do padre 

gerador do monstro de várias formas. A “Porca preta” é gerada a partir de um 

personagem religioso, o padre, e isso a torna ainda mais horrenda e fora da 

realidade trivial. A simbologia desta cena remete-nos a libertação de demônios e de 

aspectos maléficos que estavam nas profundezas do ser religioso, que habitava seu 

corpo e em seus e pensamentos ou até mesmo ao “[...] cruzar os limites pode 

significar tanto arriscar a se tornar vítima do monstro quanto vir a se tornar um” 

(FRANÇA, 2011, online). Na visão de França (2011) em algumas narrativas que 

trazem o medo como predisposição ao fantástico há certa combinação ou junção de 

categorias. Tomando por base “Umas formas” acontece a categoria do duplo 

figurativizada na transformação por fusão do monstro e o homem religioso, “[...] 

combinação de elementos como fora/dentro, vivo/morto, animal/homem, 

corpo/máquina” (FRANÇA, 2011, online). 

Conforme o ponto de vista do narrador, a personagem do padre possui 

características físicas e psicológicas ambíguas e de um profundo mistério, como 

vemos nos trechos: “[...] O padre, rápido, magro como se a se emboscar, metera-se 

lá dentro” (ROSA, 1979, p. 180), em outro momento as características físicas 

refletem as atitudes tomadas pela personagem: 

 
O padre, nervoso moço, ficava pequenino no meio da nave – e se 
sentia ainda mais assim, canônica e teologicamente. O mundo, vão 
de descomedir-se, mofoso confuso removendo-se. Vinha ele, 
sacerdote, porém de derrotar o demônio, fervorava-se tal fiúza e 
virtude, repleto (ROSA, 1979, p. 180). 
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Percebe-se que a partir dessa “libertação demoníaca” e nascimento do 

monstro de formas irregulares, Porca Preta, “[...] quadrúpede, formidando, um 

ente...” (ROSA, 1979, p. 182), o personagem do padre se finda até a efetiva morte. 

O padre torna-se transparente, pálido ao extremo, com cor não humana e mortal. 

Conforme nos mostra o narrador: 

 
Todavia, desde a data, ele se transformara – afinado, novo diáfano, 
reclaro, aí se sorrindo – parecia deixado de toda matéria. Também, e 
tão velhinho moço, depois logo morreu, suave, leve justo, na sacristia 
ou no jardim de costas para tudo (ROSA, 1979, p. 183). 

 

Desse modo, vemos que o protagonista morre a partir de expurgar de si o 

mau e transfigura-se, de acordo com o narrador o monstro hediondo volta ao 

princípio ao contemplar o padre, “[...] a porca preta saltara janela, avejão, no 

abstruso espaço – declarou o maçom. Ou tornou a baixar, rente ao padre 

entranhando-se – só disse o sacristão – no cavo chão da tara e da larva” (ROSA, 

1979, p. 182). Percebemos que a figura de horror entranha-se na terra, no chão, 

voltando para os abismos profundos da sua natureza de “avejão” cujo significado 

semântico remete-nos a espectro mal-assombrado, fantasma, avantesma, aparição 

terrível (AULETE, 2019).  

A morte do duplo em “Umas formas” está entrelaçada “[...] à estranha morte 

do herói. Uma sombria, porém inevitável, sensação que se apodera do espectador 

parece nos revelar que aqui são abordados profundos problemas humanos” (RANK, 

2014, p. 6). O desenlace do conto finaliza com a morte lenta do padre e a igreja 

invadida pelos habitantes daquela cidadezinha buscando respostas e procurando 

evidências que comprovassem os fatos narrados pelo sacristão e pelo maçom e 

para a aparência “reclaro” do padre que finda lentamente. 

 

4.4 Estranhos, duplos e monstros: três contos, três perspectivas 
 

O imaginário expresso na ficção de em Guimarães Rosa realça aspectos do 

sobrenatural de diversas veredas miméticas. Frente a isso, nosso intuito nesse 

fragmento de texto é exaltar semelhanças e ou dessemelhanças na configuração do 

fantástico rosiano, sobretudo em três contos de Tutaméia.  
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Na leitura dos contos que compõem o objeto de estudo desta dissertação, 

verificam-se atributos como o duplo, o estranho e o fantástico visionário são traços 

de sua ficção insólita. Observa-se também o aspecto do duplo explorado nas 

narrativas em questão se apresenta sob as versões do alter ego e metamorfose 

sobrenatural.  

Diante disso, numa abordagem destacaremos aspectos estéticos que 

aproximam e ou afastam os relatos, sobretudo, indicadores que nos três contos 

reforçam o sentimento e o efeito do fantástico.  

Tomando o enredo como categoria da narrativa pertinente à análise literária, 

constatamos a semelhança no que concerne a linearidade dos relatos. Vemos nos 

três contos enredos lineares, ou seja, enredos em que os aspectos são 

sequenciados e cronológicos. Na forma linear do enredo predomina-se, inicialmente, 

a apresentação das personagens, do espaço, do tempo e do conflito, em seguida os 

elementos que fazem parte do desenvolvimento do conflito, até chegar ao clímax e 

seu possível desfecho ou não.  

No primeiro conto analisado, “Droenha”, o narrador mostra o espaço, os 

personagens, e o conflito nos dois primeiros parágrafos. Em seguida, trata do 

conflito, que consiste na estória de um possível crime. O desfecho de “Droenha” é 

enigmático e ambíguo, posto que não se constata a veracidade das ações 

cometidas por Jenzirico ou Jinjibirro, se o mesmo é inocente ou culpado, se há 

apenas um ou há duplicação do protagonista. Na estória “Presepe”, o narrador nos 

mostra um enredo linear, assim como “Droenha” apresentando todos os elementos 

comuns a este tipo de construção, o clímax da narrativa se apresenta no momento 

em que o velhinho Tio Bola deita-se no cocho dos bichos e relembra o nascimento 

da criança sagrada, como vemos no trecho “[...] manteve-se, a hora dobrou de 

escura. Meia-noite já bateu? Abriu os olhos de caçador. Dessurdo, escutou já 

atilando. Um abecê, o repertório. Essas estrelas prosseguiam o caminhar, 

levantadas de um peso. Fazia futuro” (ROSA, 1979, p. 121). O desfecho de 

“Presepe” é efetivado com o sim do protagonista, “[...] Amém, Jesus!” (ROSA, 1979, 

p. 121), como se estivesse afirmando que houve a resolução do conflito inicial, da 

sua ideia ou invenção proposta no início da narrativa. Logo, no conto “Umas formas”, 

o enredo é também linear, os fatos sobrenaturais ocorrem cronologicamente. Dessa 

maneira, há uma apresentação do espaço, das personagens e do conflito, que 

consiste em os personagens padre, sacristão e maçom buscam solucionar ou 
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verificar a veracidade das aparições no ambiente sagrado da igreja. Em seguida, o 

narrador expõe todas as ações dos personagens, padre, maçom e o sacristão, no 

sentido de para solucionarem o fato sobrenatural. O clímax desta narrativa acontece 

no final do relato, no determinado momento que há a transformação do padre ou 

nascimento do monstro. O desfecho de “Umas formas” é semelhante a “Droenha”, 

ou seja, não existe a resolução efetiva do conflito. Posto que, o narrador nos 

apresenta que após o momento do clímax a personagem do padre silencia e definha 

até a morte. Assim, vemos que a personagem do Padre desde sua transformação 

adquire aspectos de maldição, dando ao desfecho do conto um tom enigmático.  

As três narrativas em questões possuem como foco narrativo um narrador em 

terceira pessoa e observador utilizando o discurso indireto, com raro uso do discurso 

direto. Entretanto, quando o faz, o narrador aborda de forma curta as falas das 

personagens. Em “Droenha” o narrador é ambíguo e não mostra a seu narratário as 

ações de forma objetiva. Podemos perceber que em todos os fragmentos há 

predominância da forma escrita em itálico e com a presença das reticências. Esses 

aspectos dão ao foco narrativo a ambiguidade e incerteza das falas em todo 

decorrer do conto. Em “Presepe” o foco narrativo está em terceira pessoa com um 

narrador observador, que relata de forma objetiva as ações miméticas das 

personagens, prevalecendo o discurso indireto, com exceção da fala da personagem 

Nhota, “[...] Mecê não mije na cama” (ROSA, 1979, p. 119). Em “Umas Formas”, o 

foco narrativo é também em terceira pessoa com narrador observador, que utiliza o 

discurso indireto no relato, contudo quando o narrador usa o discurso direto 

confunde a fala das personagens com seu próprio relato, como vemos no trecho, 

“[...] a porca, porém saltara janela, avejão, no abstruso espaço – declarou o maçom. 

Ou tornou a baixar, rente ao padre entranhando-se – só disse o sacristão – no cavo 

chão e da larva” (ROSA, 1979, p. 182). 

No que se refere ao tempo, percebemos configurações diferentes. Em 

“Droenha” o tempo é cronológico e psicológico simultaneamente. As ações, do 

chegar à Serra após o possível crime e toda permanência nesse lugar, a 

personagem de Jenzerico percorre o espaço efetivando ações que caracterizam a 

passagem do tempo até seus amigos chegarem ao local com novas notícias e com a 

resolução do caso que o pôs naquela situação de reclusão. O tempo se manifesta 

de forma psicológica ao tratar os pensamentos e ações confusas do protagonista:  
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Dormitou. Desagrado eram os guinchos dos moções, por igual 
agadanhados, no bico das águias aves. Tudo se despercebia. O| 
mocó, bicho esquisito, que sai a meio de entre pedras: - Có, co, co.... 
– sem defesa. Tonteava a velocidade das nuvens para oeste ou este. 
De fatos mal acontecidos, de jeito nenhum queria lembrar, com 
farinha também comeu dentada de rapadura. Trepou em árvore, 
deixando em baixo o paletó; desceu – ele ali mais não estava 
(ROSA, 1979, p. 43). 

 

No relato do narrador vemos ações confusas da personagem de dormir e 

acordar acontecerem no mesmo tempo, através do verbo “dormitou”. Os 

pensamentos e ações são mostrados de forma intencional para dar o aspecto 

ambiguidade também ao tempo da narrativa. No conto “Presepe” a perspectiva do 

conto é dada pelo narrador como um tempo mítico, no qual há a reconstrução de 

uma história sagrada, reatualizando um rito de passagem que aconteceu no 

passado sagrado do Natal cristão, “[...] o mundo perdeu seu tique-taque” (ROSA, 

1979, p. 121). A duração das ações do protagonista é mostrada pelo narrador 

cronologicamente com duração em torna de uma noite por volta da meia noite “[...] 

no prazo de três credos” (ROSA, 1979, p. 121). O velhinho, Tio Bola ritualiza o 

acontecimento sagrado “[...] até o vir da aurora” (ROSA, 1979, p. 121). No conto 

“Umas formas”, por sua vez, a categoria narrativa do tempo apresenta-se na 

configuração cronológica, conforme vemos a passagem cronológica do tempo desde 

o início das aparições sobrenaturais na igreja matriz, “[...] de meses o absurdo 

frequentava a cidade” (ROSA, 1979, p. 44). A predominância do período noturno na 

narrativa é exposto pelo narrador logo nas primeiras linhas do conto, “[...] dez da 

noite e lua nova” (ROSA, 1979, p. 180). 

Sob os domínios do tempo lunar, em particular da lua nova, infere-se que 

esse é o cenário ideal para a repetição dos acontecimentos absurdos, que vão 

sendo revelados sempre no período da escuridão noturna: “[...] Sendo outro o turno, 

o obnóxio repetia-se. Torpitude sacrílega: de duas vezes, na lua nova, 

afrontosamente a toalha do altar amanhecera rasgada. Dada meia-noite, os cães 

uivassem. E alguém avistara, entre adro e presbitério, o ignóbil animal vulto” (ROSA, 

1979, p. 181). O narrador utiliza como sistema temático noite (escuridão) para 

contribuir para o efeito fantástico do conto. 

Na categoria narrativa espaço os contos “Droenha”, “Presepe” e “Umas 

formas” estão ambientados no sertão mítico literário rosiano, nos quais abordam 

paisagens ora reais ora irreais, concomitantemente. No conto “Droenha” o espaço é 
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um lugar onde predomina o silêncio, lugar deserto e ermo chamado Serra. Nesse 

conto, a paisagem é exposta pelo narrador de duas maneiras: (1) o das pedras: 

ambiente de aspecto cinza, cheio de pedras, em “[...] desverde de rochedos e 

pedregulho” (ROSA, 1979, p. 41); (2) o das brenhas: ambiente verde com lamas e 

matas, “[...] entanto entranhava o que avistava – não o feitio dos espaços, mas o 

jeito dele mesmo enxergar – afiado desenrolado. Até assim ramas e refolhagem 

verdeando com luz de astúcias. Agora, altas árvores” (ROSA, 1979, p. 43). O 

protagonista embrenha-se na segunda paisagem que na estrutura ficcional reforça o 

inexplicável. Em “Presepe”, o espaço está ambientado é o rural, uma fazenda que 

fica próxima de uma Vila (urbano). Os elementos que compõem o aspecto 

campesino do conto são os animais, o boi e o burro, no ambiente dos currais, na 

casa da fazenda e nos campos. A paisagem está ambientada em dois aspectos 

temporais, a noite sagrada e o dia sagrado: (1) na noite o narrador expõe da 

seguinte maneira: “[...] da noite era um brotar, da plantação, do fundo. A noite era o 

dia ainda não gastado. Vez de espertar-se, viver essa vida aos átimos... Soporava. 

Dormiu reto. Dormindo de pés postos” (ROSA, 1979, p. 121); (2) o dia sagrado: “[...] 

a estrela-d’alva se tirou. Já mais clareava. As pretas árvores nos azulados... Anjão 

se riu para o sol. Nhota entoava Bendito, não tinha morrido” (ROSA, 1979, p. 121). 

No conto “Umas formas” o espaço é caracterizado pelo ambiente religioso de uma 

igreja matriz de Nossa-Senhora-do-Parto, numa cidade do sertão mítico de Rosa. 

Dentro da igreja há um local específico onde ocorrem as manifestações insólitas da 

narrativa, o altar, “[...] e alguém avistara, entre adro e presbetério, o ignóbil animal” 

(ROSA, 1979, p. 121). O narrador realça a ambientação através dos objetos 

sagrados: toalha de linho, sete velas, lâmpada vermelha do Sacramento da 

comunhão, água benta, incenso e jazigos. Vale comentar que o simbolismo das sete 

velas está ligado ao número sete que “[...] indica o sentido de uma mudança depois 

de um ciclo concluído e de uma renovação positiva” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2012, p. 826) 

A respeito da categoria personagem, os tipos predominantes são situados no 

sertão mineiro. Em “Droenha”, os tipos são delineados como medrosos ou valentões 

marcados pela dualidade. Em “Presepe” personagens animais e humanos. Os 

animais são o boi e o burro com atitudes humanas de representação cênica. As 

personagens humanas, os empregados, Nhota e Anjão, que exercem uma função de 

cuidadores do lugar e do velhinho Tio Bola, protagonista em idade avançada que 
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busca uma renovação através da rememoração do rito do Natal. Em “Umas formas”, 

observamos personagens situados num lugarejo em que instâncias como o bem e o 

mal, Deus e o diabo, dia e noite potencializam o efeito do fantástico. As personagens 

do cotidiano não são nomeadas, sendo apenas postas pelo narrador através de uma 

função social e constituintes do universo das religiões: o maçom, o sacristão e o 

padre. O sobrenatural também é emblematizado no entorno do feminino, pois de um 

lado observa-se um fantasma feminino, a moça chamada Dídia Doralena e de outro 

o monstro, nomeado de Porca Preta. 

Os elementos distintivos que agregam valor ao texto literário, 

especificamente, o efeito fantástico, presentes nas narrativas em questão são 

manifestados em formas distintas: o duplo, a naturalização do irreal e o fantástico 

visionário.  

Ademais, acerca dos procedimentos formais e sistemas temáticos que 

categorizam, encaixam as narrativas dispostas à literatura fantástica, Ceserani 

(2006, p. 67) aponta que: 

 
Não existem procedimentos formais e nem mesmo temas que 
possam ser isolados e considerados exclusivos e caracterizadores 
de uma modalidade literária específica. Isso vale para o fantástico, 
mas também para todos os outros possíveis modos de produção 
literária. Cada procedimento formal, ou artifício retórico e narrativo, 
ou tema ou motivo, pode ser utilizado em textos pertencentes às 
mais diversas modalidades literárias. O que caracteriza o fantástico 
não pode ser nem um elenco de procedimentos retóricos nem uma 
lista de temas exclusivos. (CESERANI, 2006, p. 67). 

 

O autor analisa que podemos nos libertar das amarras de categorização 

ficcional, ou seja, algumas classificações de temas são comuns às outras formas de 

análise ou produção literária diferente do fantástico. Entretanto, existem alguns 

procedimentos formais e sistemas temáticos que ocorrem comumente no texto 

fantástico. Segundo Ceserani (2006, p. 68-77), ocorre nos textos predispostos à 

analise à modalidade do fantástico algumas técnicas narrativas e retóricas: posição 

de relevo dos procedimentos narrativos no próprio corpo da narração; a narração em 

primeira pessoa; um forte interesse pela capacidade projetiva e criativa da 

linguagem; envolvimento do leitor: surpresa, terror, humor; passagem de limite e de 

fronteira; o objeto mediador; as elipses; a teatralidade; a figuratividade e o detalhe. 
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O autor assevera que os procedimentos formais narrativos estão interligados 

aos sistemas temáticos que são constantes na literatura fantástica: a noite, a 

escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo; a vida dos mortos; o 

indivíduo, sujeito forte da modernidade; a loucura; o duplo; a aparição do estranho, 

do monstruoso, do irreconhecível; o Eros e as frustrações do amor romântico e o 

nada. 

Segundo a visão de Ceserani os procedimentos retóricos e os sistemas 

temáticos facilitam a análise e reflexão do texto literário sob os moldes da literatura 

fantástica. 

Os contos “Presepe”, “Umas Formas” e “Droenha” abordam eventos 

fantásticos distintos e alguns semelhantes, traços que delineiam os domínios do 

fantástico rosiano. 

As narrativas “Presepe” e “Droenha” utilizam a ambientação e espaço 

cotidianos para a efetivação do insólito, enquanto “Umas formas” destaca traços 

figurativos do fantástico visionário. Por conseguinte, apontamos em “Presepe” o 

efeito insólito inserido no aspecto da naturalização do irreal através do 

estranhamento das ações miméticas; em “Droenha” reconhecemos atributos do 

duplo por cisão; em “Umas Formas”, por sua vez, apesar da construção do enredo 

ser em um espaço considerado integrante da realidade cotidiana, o efeito insólito se 

materializa no sobrenatural no mundo visionário, sob as leis do inexplicável daquilo 

que é cotidiano ou familiar conhecido, aspectos que estão sistematizados no quadro 

abaixo:  

 
Quadro 4- Configuração do fantástico em três contos de Tutaméia 

Presepe – Tio Bola Umas Formas - Padre Droenha- Jenzirico 
Naturalização do irreal e o 

estranho 
Sobrenatural visionário  O estranho e o duplo 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Em “Presepe” vemos a manifestação do efeito fantástico na perspectiva do 

inquietante, ou seja, os aspectos ressaltados na narrativa corroboram para uma 

vertente insólita de estranhamento que são naturalizados pela teatralidade das 

personagens. O sinistro de “Presepe” apresenta-se no fato da encenação de um 

velhinho, na desrazão de Tio Bola, em se passar como a criança sagrada (Jesus) de 

um tempo mítico e ancestral. A ritualização do momento sagrado feito por um senhor 
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em idade avançada, isto é, em sua finitude de vida, traz à narrativa um efeito 

estranho, como uma espécie de retorno ao que foi recalcado ou esquecido, um novo 

nascimento.  

Na narrativa “Umas formas” O padre se propõe à resolução do caso, contudo, 

o mesmo presencia a visão do monstro ou a partir dele acontece o nascimento das 

formas hediondas, também chamado de porca preta, no altar da igreja. Outras 

personagens como, o sacristão e o maçom também estão presentes no momento da 

metamorfose do padre/monstro. No desfecho da narrativa a personagem do padre 

misteriosamente definha até a morte, enquanto o maçom e o sacristão hesitam ao 

ponto da explicação para o caso, se era fruto da imaginação ou se foi realmente 

uma aparição, configurando a existência do sobrenatural no cotidiano banal. 

Em “Droenha” vemos a configuração do efeito insólito manifestado através do 

duplo. Sobretudo, por cisão a narrativa traz as dicotomias do protagonista 

Jenzirico/Jinjibirro e pedra/brenha, como um estado de transformação “[...] num dali 

e dalém, [...] em pedra e brenha” (ROSA, 1979, p. 44). O duplo da narrativa se 

apresenta desde a dicotomia do próprio espaço aterrador, a Serra: entre pedras e 

brenhas, como na dualidade da personalidade do protagonista, assassino ou não – 

Jenzirico ou Jenjibirro. Contudo, com o decorrer da permanência da personagem 

protagonista nesse espaço, o mesmo delira ou tem visões, visto que o narrador 

acentua a incerteza dos fatos narrados e o relato termina sem sabermos se o que 

aconteceu é uma visão ou mero efeito do álcool. Algumas ações insólitas causam 

estranheza na personagem: um espirro humano (o mesmo questiona-se se foi ele ou 

seu outro), seus pertences começam a sumir até ficar totalmente nu, em uma solidão 

profunda que o leva ao extremo.  

“Droenha” tem seu desfecho carregado de ambiguidade, pois vemos o 

surgimento misterioso do outro, um homem nomeado Jinjibirro. Esse é o 

personagem, segundo o relato do narrador, que comete o ato fatídico, matando 

Zevasco à facadas. A evidente transformação do protagonista remete-nos à 

concepção dual imbricada em toda a narrativa, desde seu título à fatídica aparição 

do alter ego Jinjibirro. Acerca dessa dicotomia da personagem de ficção, Bargalló 

(1994) apresenta a tipologia em que o duplo literário é dividido, dada sua origem, em 

três categorias distintas: fusão, cisão e metamorfose. Na visão do autor, o duplo por 

fusão consiste na junção de dois seres diferentes em apenas um, oriundo “[...] el 

resultado de un proceso lento de mutua aproximación hasta alcanzar la 
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identificación” [...]o puede producirse de manera imprevista y repentina, como si se 

tratara de uma aparición” (BARGALLÓ, 1994, p. 17), a fusão pode acontecer de 

maneira lenta ou rápida. No duplo por cisão vemos a duplicação a partir de um ser 

constituído originalmente em um outro, se transformando em “[...] dos 

personificaciones del que originariamente no existía más que uma” (BARGALLÓ, 

1994, p. 18). Por último, segundo Bargalló (1994), o duplo por metamorfose que se 

manifesta quando um ser se transforma em outro ser, sendo essa transformação 

física e psicológica. 

Seguindo esse pensamento, observam-se as duas das narrativas analisadas - 

“Droenha” e “Umas formas”– as quais apresentam o motivo do duplo, contudo se 

diferenciam quanto a sua forma de manifestação. Na primeira narrativa o duplo se 

apresenta em forma de cisão, em que Jenzirico tem seu duplo na personagem do 

outro, Jinjibirro; do ponto de vista do narrador não podemos atestar o autor do ato 

criminoso.  

O duplo em “Droenha” se inscreve no mundo do fantástico cotidiano, no 

espaço da Serra com a personagem Jinjibirro, considerada pelo narrador como 

“desertor Serrão” ou “Semelhante homem” (ROSA, 1979, p. 44). Em “Umas formas”, 

por sua vez, o sistema temático utilizado pelo narrador é também o duplo, entretanto 

o mesmo se inscreve no mundo fantástico visionário, na figurativização de aparições 

e na transformação do humano em monstro. No caso de “Umas formas” o duplo é 

manifestado em forma de metamorfose, visto que há uma transformação de um ser 

originalmente constituído em outro ser totalmente independente deste, ou seja, a 

personagem do padre se transforma de forma física e psicológica em um outro ser, o 

monstro de formas hediondas. Nessa duplicação, a personagem do padre se 

desconstitui do eu original e morre logo em seguida da libertação de seu duplo a 

partir de si. Neste sentido, No conto “Umas formas”, refletimos e categorizamos à luz 

do fantástico visionário, no qual o “[...] extraordinário e sobrenatural se manifestam 

na evocação de visões espetaculares” (CALVINO, 2004, p. 15). O elemento 

extraordinário adentra ao cotidiano real, embora fictício, e se materializa em formas 

hediondas e fantasmagóricas, enquadrando a narrativa aos moldes da modalidade 

fantástica e utilizando os procedimentos retóricos e narrativos da figurativização do 

monstro e do fantasma.  

A expressão da atmosfera fantástica, “Presepe” e “Droenha” são marcados 

pela perspectiva psicológica ou cotidiana, também chamada de abstrata e mental. O 
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aspecto sobrenatural que caracteriza a narrativa como fantástica é a naturalização 

do irreal nas ações do velhinho Tio Bola e dos animais, inclusive na própria 

teatralização que a concretiza um evento insólito.  

Dessa forma, as narrativas rosianas em questão, tratam de diferentes efeitos 

insólitos. Identificam-se, então, as perspectivas: estranho, duplo e horror 

sobrenatural, como esferas do fantástico de Rosa.  
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CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

A literatura tem o poder de humanizar as relações dos indivíduos com o 

mundo e com o seu semelhante. Desde os estudos da poética de Aristóteles a obra 

de arte de ficção se configura como mimese baseada na verossimilhança dos 

acontecimentos humanos e sociais. O texto fantástico se manifestou desde as 

narrativas sagradas, no mito, na fábula, na oralidade, entre outras. Seu surgimento 

não se pode datar. Entretanto, foi a partir das manifestações miméticas surgidas no 

Romantismo que se organizaram os estudos e a efetiva organização desses, tendo 

como o gênero conto sua prevalência e preferência de apresentação e de estudo.  

Sabem-se que os estudos voltados para a literatura fantástica percorrem 

diversos caminhos de investigação: duplo, sobrenatural, grotesco, visionário, 

cotidiano naturalizado, fantástico, neofantástico, maravilhoso, estranho, entre outros. 

Dessa maneira, os apontamentos propostos nessa reflexão abordaram uma 

possibilidade analítica aos aspectos instigadores do fantástico nas narrativas 

“Droenha”, “Presepe” e “Umas formas”, presentes em Tutaméia de João Guimarães 

Rosa.  

À luz da conceituação de Calvino (2004), na literatura fantástica, as narrativas 

“Droenha” e “Presepe” se inserem no fantástico cotidiano/psicológico, enquanto 

“Umas formas” está inserida no fantástico visionário. 

As reflexões apontadas nos contos “Droenha” e “Umas formas” são que 

coexistem realidades insólitas e reais ao mesmo tempo, em um discurso que remete 

ao tema do duplo, como vemos nos conceitos de Bravo (1988), Rosset (2008) e 

Rank (2014), os quais discutem sobre o desdobramento do eu na estrutura da 

narrativa. O tema duplo, conforme os autores citados, é recorrente na filosofia, 

literatura, nas narrativas sagradas, na mitologia e nas religiões. O mito do duplo se 

inscreve nas narrativas “Droenha” e “Umas formas” em formas singulares, 

respectivamente, por cisão e por metamorfose.  

Em “Droenha” a ambiguidade ocorre pela hesitação de ações reais e 

cotidianas que podemos compreender em duas vertentes: Jinjibirro como o duplo de 

Jenzirico ou Jinjibirro como um estranho, um criminoso antigo, habitante das 

brenhas da Serra que comete o crime por vingança por algo recalcado. Nessa 

análise, além dos postulados da teoria do duplo, tratamos à luz da teoria de Freud 

(1919), com o intuito de abordar o estranho presente na narrativa. 
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Na narrativa “Umas formas” o duplo se insere na manifestação do 

padre/monstro e no sobrenatural com elemento fantasmagórico. Acrescente-se 

ainda, além do desdobramento do eu, a temática do sobrenatural por meio da 

metamorfose do padre em monstro e dos seres ficcionais, fantasma e monstro, 

pertencerem ao mundo sobrenatural. Assim, o evento insólito está configurado no 

duplo e sobrenatural ao mesmo tempo. No motivo duplo a narrativa se encaixa na 

dicotomia padre/monstro, ao passo que o motivo sobrenatural se configura na 

transformação do padre em monstro. Nesse conto vemos a personificação do mal 

materializada no Monstro, a Porca Preta de quatro pernas e formas grotescas. O 

horror sobrenatural é gerado na personagem do padre e torna-se concreto dentro de 

um espaço cotidiano de uma igreja. Assim, vemos que há predominância do 

fantástico visionário na narrativa “Umas Formas”, pois há a 

concretização/naturalização de monstros e fantasmas no mesmo espaço racional 

cotidiano que habitam o antepenúltimo conto de Tutaméia. Nele, percebe-se o efeito 

insólito evidenciado pelo inexplicável nascimento de certas formas malignas através 

de um homem religioso, em uma criatura hedionda que causa pavor e a morte da 

personagem, evidenciando também a morte do seu duplo ou alter ego. 

Em “Presepe”, por sua vez, há a naturalização do irreal presente no motivo da 

teatralidade dos personagens Tio Bola, Nhota, Anjão, boi e o burro. Em nossas 

reflexões o cotidiano naturalizado da fazenda em que se inserem os seres ficcionais 

está envoltos por uma atmosfera mágica e insólita. O elemento estranho é visto nas 

ações dos personagens e na ambientação (teatralidade) como desdobramento ao 

estranhamento da narrativa. Utilizamos para o embasamento teórico os postulados 

de Freud (1919) e Todorov (1981). 

A investigação do fantástico em Tutaméia se deu pelo fato de serem 

escassos os trabalhos de fôlego que abordam a temática do fantástico, com exceção 

do estudo de Covizzi (1978). Por isso, tratamos em uma perspectiva uma amostra 

de três narrativas desta obra, com o objetivo de mostrar como se configura o 

fantástico em cada uma delas. Dessa forma, abordamos a configuração do 

fantástico rosiano em três perspectivas: monstro, estranho e duplo nas três 

narrativas escolhidas.  

Diante do exposto proposto nessa pesquisa, espera-se contribuir para os 

estudos acadêmicos a serem realizados por essas temáticas específicas da 

literatura fantástica: o duplo, o estranho, o sobrenatural e a naturalização do irreal. 
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Além disso, a pesquisa versa contribuir para o estudo do fantástico em Guimarães 

Rosa, especificamente, como ele se manifesta em três contos da obra de ficção, 

Tutaméia. 
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