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RESUMO 

 

CERQUEIRA, João Luiz Borogan. Recolhido ao chão, guardado com carinho: a 

narrativa poética de João Antônio. 2019. 143 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 

brasileiros) – Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

Nesta dissertação, foram analisados contos de dois livros de João Antônio, “Busca”, 

“Retalhos de fome numa tarde de G.C.”, “Visita”, de Malagueta, Perus e Bacanaço 

(1963), e “Maria de Jesus de Souza (Perfume de gardênia)”, “Tatiana Pequena” e “Uma 

força”, de Abraçado ao meu rancor (1986), em uma perspectiva comparativa que procura 

traçar elementos para uma trajetória da poética do autor. A análise se concentra na 

enunciação, constituição dos narradores e suas relações com os personagens. É 

investigada a hipótese de que convivem nos contos repertórios de um registro realista 

com repertórios que contradizem esse mesmo registro, de modo a configurar aquilo que 

foi chamado, como uma tentativa de apreensão dessa poética, de “narrativa poética” de 

João Antônio, embasando-se, sobretudo, nas considerações de Jean-Yves Tadié. São 

investigados também os efeitos e implicações de leitura dessa configuração, como os que 

foram denominados na presente pesquisa como ética problemática do narrador e a perda 

da possibilidade de narrar a si. 

Palavras-chave: João Antônio. Literatura brasileira. Enunciação. Conto. Foco narrativo. 

  



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CERQUEIRA, João Luiz Borogan. Collected at ground, kept with affection: The 

poetic narratives of João Antônio. 2019. 143 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 

brasileiros) – Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

In this dissertation, short stories from two books by João Antônio, “Busca”, “Retalhos de 

fome numa tarde de G.C.”, “Visita”, from Malagueta, Perus e Bacanaço (1963), and 

“Maria de Jesus de Souza (Perfume de gardênia)”, “Tatiana Pequena” e “Uma força”, 

from Abraçado ao meu rancor (1986), in a comparative perspective that seeks to trace a 

trajectory of the author's poetics. The analysis focuses on the enunciation, constitution of 

the narrators and their relationships with the characters. The hypothesis investigated is 

that there are, in the tales, realistic repertoire together with with other repertoires that 

contradict it, in order to configure what was called, as an attempt to apprehend this poetic, 

of João Antônio’s “poetic narrative”, mainly taking the considerations form Jean-Yves 

Tadié. The effects and reading implications of this configuration are also investigated, 

such as what has been termed here as the narrator's problematic ethics and the lost of the 

hability to narrate oneself. 

Keywords: João Antônio. Brazilian literature. Short story. Enunciation. Narrative Focus. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ritmo sincopado (CANDIDO, 2010). A linguagem no purgatório (AGUIAR, 

1997). A ciranda dos malandros (DURIGAN, 1983). Essas são algumas das expressões 

que a crítica cunhou na sua tentativa de aproximação da escrita de João Antônio. Algumas 

vezes mais anunciadas do que enunciadas, ainda que, sob o nosso ponto de vista, com 

acerto, essas expressões destacam um trabalho singular com a linguagem e com as 

estruturas narrativas de seus contos, enfatizando a correspondência entre a precariedade 

do mundo de seus personagens, suas atribulações e calvários, e um tratamento textual 

marcado pela ruptura e choque, na linguagem, e esvaziamento das ações narrativas. Isso, 

por um lado. Por outro, há também o lirismo das coisas simples, retirado do circunstancial 

e cotidiano, destacado com menor frequência pela crítica, no qual, com uma linguagem 

que não chama a atenção para si, quase transparente, o autor é capaz de renovar imagens, 

ora tidas como piegas ou gastas, com forte efeito de leitura, seja para a ternura, a doçura 

ou o sofrimento, como a cor do voo das gaivotas, as crianças domingueiras do passeio 

público ou a aproximação silenciosa dos amantes na penumbra da tarde. 

Esses dois aspectos, aparentemente contrastantes, são colocados simultaneamente 

nos contos de João Antônio. Ou melhor, são uma só coisa, destacados e separados de 

acordo com o foco da análise crítica. Colocando de outra maneira, há aspectos formais 

que destacam o efeito "realista" de leitura, o compromisso combativo de sua literatura em 

relação a certos aspectos da realidade brasileira, a certos lugares sociais em desagregação 

nos centros urbanos; e há aspectos líricos, que enfatizam e respeitam a individualidade de 

seus personagens, evidenciam a beleza das coisas simples, a ternura de gestos singelos e 

cotidianos, a gratuidade, e parecem produzir efeitos de leitura mais largos do que aqueles 

concentrados na referência contextual, pois remetem a temas literários com longa história, 

como a "busca sem objeto", o "susto antes do pulo" da aproximação dos amantes, o 

envelhecimento. Essa combinação desconcertante de combatividade e ternura, de 

realismo e lirismo, por assim dizer, é, segundo opinião dessa pesquisa, uma das 

particularidades da ficção de João Antônio, um dos traços de sua poética. Para a pesquisa, 

seria essa combinação que permitiria, por exemplo, a construção de personagens que, ao 

mesmo tempo que fossem recebidos com sucesso pela crítica mais concentrada em uma 

leitura contextual nas décadas de 60 e 70 (e recebesse ressalvas pelos mesmos motivos 
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por outra parte da crítica, como será visto adiante), conseguisse manter uma certa 

dignidade subjetiva para eles, evitando as ciladas da piedade e da exemplaridade.    

Essa, então, seria a primeira hipótese da pesquisa: demonstrar como esses dois 

efeitos de leitura e seus respectivos recursos formais se combinam na singularidade da 

ficção de João Antônio. Para tanto, será tomado como objeto de pesquisa um recorte 

limitado da obra do autor, abordando dois livros especificamente: Malagueta, Perus e 

Bacanaço (1963) e Abraçado ao meu rancor (1986). Tal escolha se justifica, primeiro, 

pela concentração da análise nos contos do autor, limitando-se aos livros cuja 

classificação dentro do gênero "contos" é menos equívoca do que Malhação do Judas 

carioca (1975) ou Ó, Copacabana (1978), por exemplo. Nesses dois últimos e em outros 

livros, predomina um gênero textual híbrido de crônica, ficção e recursos jornalísticos de 

difícil apreensão dentro dos gêneros literários. Portanto, tais obras ficarão de fora da 

pesquisa, ainda que fosse possível analisar a combinação dos diferentes aspectos 

apontados acima nos escritos do autor de maior influência jornalística. Por outro lado, a 

justificativa considerando outros livros de “contos-contos”, por assim dizer, é semelhante: 

comparados aos livros escolhidos,  em Leão de Chácara (1975) e Dedo-duro (1982), por 

exemplo, ainda que não apresentem muitas dúvidas quanto sua classificação como livros 

de contos, há uma influência maior do jornalismo na construção dos textos.  No entanto, 

a análise se concentrará nos dois livros escolhidos, tomados, cada um, em três contos. 

Ainda que seja um recorte bastante limitado, a vantagem dessa escolha é poder comparar 

o livro de estreia do autor ao seu último livro de contos inéditos, de tal modo que, ao 

relacioná-los, talvez possamos encontrar como que um itinerário de certas características 

formais e de composição do universo ficcional do autor, continuidades nesse longo arco 

temporal de produção de João Antônio. 

Dessas poucas linhas, fica destacada a variedade e o hibridismo que marcaram a 

produção literária do autor, tanto do ponto de vista do gênero textual, quanto da recepção 

crítica e, como se pretende demonstrar, da elaboração de sua poética. Além disso, 

encetando esses diferentes níveis de hibridismo, há também uma variação na própria 

trajetória de sua obra ficcional. Em poucas palavras e retomando a ideia de itinerário 

mencionada anteriormente, após uma relação mais intensa com o jornalismo e sua 

respectiva influência também nos textos ficcionais, o que poderia enfatizar uma leitura 

"realista" de sua literatura na década de 70, ao final de sua carreira o autor tenta se 

reaproximar de seus primeiros contos, para os quais a atribuição de “realistas” é mais 
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dificultosa. Esta é a segunda hipótese a ser verificada: a retomada ao final da carreira, 

mais precisamente em Abraçado ao meu rancor, de uma composição textual mais 

próxima de seus primeiros contos do que de suas obras, então, mais recentes. Segundo o 

ponto de vista que será exposto, há um retorno, uma tentativa de expurgar as taxações que 

a recepção crítica havia lhe impingido ao longo da década de 70 e certos recursos formais 

de seu texto desse período, ambos que haviam conferido sucesso à sua obra, e que por 

isso, talvez, se trate de um retorno dolorido e tenso àquilo que Barthes havia chamado de 

"a carne secreta" do escritor (2004).  

Antecipando os próximos capítulos, essa tensão, que ora procurou nomeá-la de 

tensão entre realismo e lirismo, ora tensão entre expansão afetiva do narrador e economia 

da linguagem, por assim dizer, a partir da qual se procurará traçar uma trajetória da 

poética de João Antônio trabalhando exclusivamente contos dos livros em questão, será 

verificada sobretudo ao nível dos enunciados, tanto na construção dos períodos, como no 

uso de diferentes tipos de discurso e planos do enredo (comentário, lembrança, ação), na 

construção da voz narrativa e nas relações entre narrador e personagens.  

Para evitar longas discussões sobre os conceitos de lirismo e realismo, eles serão 

definidos a partir dos próprios contos analisados, sendo mais tomados de empréstimo na 

tentativa da pesquisa de se aproximar de seu objeto. Esse assunto será tratado com mais 

detalhes no capítulo 4, mas podemos adiantar um pouco como foi abordado. Em poucas 

palavras, verificou-se uma relação inversa entre linguagem e ligação afetiva: conforme a 

trama ou a relação do narrador com um personagem, por exemplo, ganhava uma maior 

carga emotiva, a linguagem parece recuar, como que respeitando esse seu objeto 

emocional ao procurar manter aquilo que nele possa haver de intraduzível; por outro lado, 

conforme se aproxima de uma posição mais distanciada do narrador em relação aos 

personagens ou à cena, a linguagem parece avançar sobre o objeto, comentando-o, 

adjetivando-o, quase sempre num ímpeto analítico e, ao mesmo, francamente ofensivo. 

Esse é um dos aspectos que serão abordados nos próximos capítulos, sobretudo nos dois 

últimos contos analisados.  

Aqui podemos encontrar mais uma justificativa para nosso recorte. Parece que, 

talvez por uma relação bem resolvida entre jornalismo e literatura, nos livros da década 

de 70 se acentua os elementos e a fatura narrativa nesse segundo aspecto mencionado 

acima, ao passo que nos livros escolhidos essa relação é mais problemática, como será 

apontado no capítulo 4. No entanto, é possível apontar outras características que o último 
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livro parece retomar de Malagueta, Perus e Bacanaço, como o tom disfórico, o 

esvaziamento das ações narrativas, uma linguagem mais econômica e, ao mesmo tempo, 

lacunar, além da própria elaboração de relações mais complexas entre narrador e 

personagens. Essas relações e sua enunciação apresentam aspectos específicos, com uma 

linguagem e uma voz narrativa que ora se aproxima, ora se afasta das ações e personagens, 

de modo a estabelecer uma espécie de diferenciação nas estruturas dos contos: há 

personagens que são tratados apenas por comentários, ou a enunciação ganha uma 

diferente elaboração conforme esteja dedicada a uma ação ou ao monólogo do narrador 

em primeira pessoa.  

O que parece ocorrer é que essas diferenças como que paralelas entre enunciação, 

enredo e diferentes relações entre os personagens acaba por ter um efeito de distribuição 

da proximidade do narrador, que ora se faz mais ou menos implicado em relação à ação 

e aos personagens. No capítulo 3, essa ideia será detalhada, onde será comentado como 

esses recursos podem concorrer para uma leitura ética dos contos.  

Como apontado anteriormente, no início dessa introdução, um dado importante na 

trajetória do autor foi a variação da recepção crítica de sua obra, e, nesse sentido, para 

situar a discussão subsequente, o restante dessa seção se dedicará a expor um breve 

mapeamento dela ligada à trajetória de João Antônio como um profissional da escrita. 

Vale indicar de antemão que os apontamentos sobre a participação do autor em diferentes 

revistas e jornais ao longo do período entre as décadas de 1950-1980 são em larga medida 

tributários da rica pesquisa de Rodrigo Lacerda, João Antônio: uma biografia literária, e 

de seu texto que serve de introdução ao volume Contos reunidos, publicado pela editora 

Cosac Naify em 2012.  

Cotejando brevemente a atuação do autor nos jornais, suas declarações em cartas, 

entrevistas e textos-manifestos de sua autoria com a recepção crítica de seus contos, 

parece surgir um quadro inicial mais detalhado do que foi mencionado anteriormente, a 

ênfase, para bem e para mal, na abordagem crítica com peso em uma leitura referencial 

de seus textos, e, também, como essa mesma ênfase irá colocar impasses para a 

elaboração ficcional do autor num momento posterior, marcadamente em Abraçado ao 

meu rancor, conforme se apoia uma das hipóteses dessa pesquisa: o abandono, nesse 

livro, de certos repertórios formais dos contos de João Antônio que lhe haviam garantido 

sucesso de recepção nas décadas anteriores e o retorno a um certo modo de elaboração 

ficcional mais próximo de seus primeiros contos.  
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Como se afirmou, os dois primeiros livros de contos de João Antônio tiveram uma 

ótima recepção. O sucesso estava na qualidade do texto, na forma textual aparentemente 

simples que envolvia jornalismo e literatura, claro, mas não só. Segundo Rodrigo 

Lacerda, durante a ditadura, João Antônio havia se tornado o "queridinho da esquerda". 

Não por atos revolucionários ou posicionamentos programáticos, mas por outros fatores. 

A começar por sua editora, a Civilização Brasileira, de Ênio Silveira, uma das casas de 

publicação comprometida com literatura engajada. Seus contos também tinham como 

tema e personagens algo com que a imprensa estava impedida de lidar. Mas foi acima de 

tudo, segundo Lacerda, o fato de que, enquanto a geração de escritores da década de 70, 

à qual João Antônio pertencia, era oriunda da classe média e escrevia sobre esse universo, 

ele era de origem proletária e seus textos lidavam justamente com esse lugar social (os 

pingentes, os merdunchos), o que o fez ter certo prestígio em leituras mais engajadas do 

ponto de vista político. Supostamente, sua origem social o legitimava e o tornava apto a 

criar, num processo de reprodução apriorístico, personagens que outros escritores 

precisariam "clonar", ou um outro termo capaz de denotar a ilegitimidade da 

representação das classes mais baixas por esses escritores. João Antônio foi como que 

acolhido no momento que uma certa visão de mundo cultural-ideológica se voltava para 

os marginalizados.  A situação era tal que Moacir Scliar afirmava que, para sua geração, 

ler João Antônio era uma forma de protesto. No entanto, a própria posição de João 

Antônio era ambígua em relação a toda essa conversa. As suas tiradas anti-intelectuais, 

tanto em cartas quanto em textos publicados, por assim dizer, são inúmeras, como a que 

consta no conto "Abraçado ao meu rancor", a enormidade de que a vida de uma única 

prostituta da Lapa é mais revolucionária que a soma de todas guerrilhas marxistas.  

No entanto, a partir de meados da década de 80, principalmente após Dedo-duro, 

sua literatura começa a perder espaço. Os motivos apontados por Lacerda são diversos. 

A marginalização da própria literatura no processo de modernização da indústria cultural 

(como no conto "Tony Roy Show", de Abraçado ao meu rancor); a ampliação da classe 

média, que, na redemocratização e concentração da ação governamental no 

desenvolvimento econômico do país,  foi desfazendo aqueles lugares de fronteira entre o 

mundo do trabalho e o mundo familiar típicos da malandragem, escorraçada para a 

periferia marginal, mudando o universo de possibilidades de fabulação da obra de João 

Antônio. O país havia tomado outro rumo, afastando-se daquele cenário em que o autor 

havia se consagrado. Como afirma Lacerda, se a inclusão social por meio do incremento 
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da classe média e do consumo desse certo, o lugar social ligado aos seus personagens 

desapareceria. A inclusão social não ocorreu até hoje, mas o problema de João Antônio 

não estava resolvido, pois a marginalidade perdeu sua aura carismática, suas figuras 

ficcionais mais conhecidas estavam cada vez mais distantes e romantizadas. A passagem 

da malandragem para a marginalidade, como referida por João Cezar de Castro Rocha 

(2004), fez com que um certo tratamento literário carismático da marginalidade parecesse 

soar fora de tempo. 

Outro ponto é que parece que João Antônio foi um escritor que pagou pela própria 

boca, ou pela própria fama, por assim dizer. A recepção taxativa de escritor marginal, 

comprometido, assim como seus textos mais assemelhados a manifestos, como "corpo a 

corpo com a vida", parecem tê-lo prejudicado quando certos projetos de literatura 

engajada começaram a entrar em falência na década seguinte, quando começou a ficar 

claro que o retrato dos “intestinos da realidade brasileira" (ANTÔNIO, 1977), antes de 

ter um caráter libertário, poderia acabar por fixar em identidades, em objetos, uma 

realidade fraturada, transmutada em documento passível de verificação por um 

tratamento textual em que a linguagem se quer transparente, como se fosse capaz de 

transmitir essa realidade sem mediação ao leitor. Flora Sussekind, em Literatura e vida 

literária e Tal Brasil, qual romance?, e Ana Cristina Cesar, em "Marginais malditos 

hereges", apontam de maneira detalhada e coerente as ciladas desses esforços literários 

tidos como "marginais", que, mesmo pelo negativo do filme, acabam pendurando um 

retrato de Brasil, bem emoldurado, no mural do ideário nacionalista e do seu desejo de 

unidade do período da ditadura civil-militar. No entanto, vale destacar que os textos de 

João Antônio que as autoras comentam são um prefácio a uma coletânea de contos de 

outros autores e o texto-manifesto mencionado acima. Há apenas um conto que é tomado 

de passagem por Flora Sussekind ("televisão") em Literatura e vida literária, mas que se 

trata, dentro da obra do autor, de um texto secundário, de acabamento modesto mesmo 

em comparação com os contos do livro em que se encontra, no caso Abraçado ao meu 

rancor.  

Isso, para a presente pesquisa, parece fornecer uma pista, que seria  a de que há 

uma discrepância entre aquilo que João Antônio afirma em entrevistas, prefácios e 

manifestos, enfim, entre aquilo que enuncia como o que acredita que deva ser a literatura 

no Brasil, e sua própria realização ficcional. Evidentemente, não quer dizer que não haja 

contos de João Antônio cujo acabamento não possa gerar um efeito de leitura enrijecido, 
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supostamente documental e unificador, como apontado pelas duas autoras, mas, muitas 

vezes no mesmo volume de textos, há contos cuja elaboração de linguagem, 

encadeamento narrativo e construção do narrador e dos personagens geram outros efeitos 

de leitura, mais problemáticos, difíceis de apreender, em que a construção das frases, 

aparentemente simples, revela um ritmo quebrado, lacunas na cadeia significativa; ou o 

encadeamento dos episódios indica o esvaziamento das ações, antes as impossibilidades 

e impasses de constituição dos personagens e narradores do que sua afirmação identitária, 

a sua indefinição, que preserva a subjetividade, antes de uma redução a sua "missão 

social" (ditada por um outro alguém). E é esse que se acredita ser o principal objetivo e 

justificativa da pesquisa, contribuir para a literatura crítica sobre o autor em relação 

justamente a alguns desses recursos “difíceis” de elaboração de seu universo ficcional. 

Por outro lado, é também verdade que seu fôlego  criativo parecia diminuir. Além 

de "piratear" seus próprios textos, reciclando-os para publicar em diferentes veículos, o 

que parece mais decisivo é que sua capacidade de fabulação pareceu retroceder, como 

atesta em cartas (ANTÔNIO, 2005). O curioso é que o autor atribui esse enfraquecimento 

da veia literária justamente ao trabalho no jornal. O conto "abraçado ao meu rancor", 

inclusive, é bem claro sobre isso. Segundo Lacerda, o elemento jornalístico pareceu 

prender o seu texto ao real, e a "pesquisa" acabou por dar um tratamento distanciado em 

relação aos personagens. Mesmo a pesquisa com a linguagem não foi capaz de contornar 

esse problema. Não parece à toa que no mesmo volume de cartas mencionado 

anteriormente, João Antônio, ressentido com as alcunhas reducionistas de "escritor da 

marginalidade", declarasse seu desejo de voltar às primeiras narrativas, que dizia serem 

suas favoritas ("busca" e "afinação da arte de chutar tampinhas"), aquelas que dizia tratar 

de questões mais universais. Segundo Lacerda, essa tentativa nunca se concretizou.  

 No entanto, é hipótese dessa pesquisa que essa volta, ainda que impossível, está 

engendrada na obra Abraçado ao meu rancor, um dos livros mais bem acabados do autor. 

Em alguns contos desse livro de 1986, parece haver um recuo em relação à linguagem, 

que toma proporções quase barrocas em alguns textos de Leão de chácara e Dedo-duro, 

numa certa gula retórica e realista, e volta a acentuar um caráter mais lacunar e, 

parodoxalmente, transparente do lirismo joãoantoniano, ao passo que o texto lida com 

uma matéria mais pesada, uma melancolia que, presente também em Malagueta, Perus e 

Bacanaço, é mais cerrada e densa, chegando a uma certa profusão retórica, mas que, em 
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vez de gula, é de ressaca, a dor de cabeça e a boca seca, em "Abraçado ao meu rancor", 

ou às raias do próprio silêncio, como em “Uma força”.     

Em outras palavras, à maneira de muitos dos contos de João Antônio, a sua 

carreira literária, do ponto de vista estritamente textual, parece ter também um caráter 

circular. Passados os momentos de maior verborragia, de seus livros da década de 70 e 

início de 80, de um momento mais bem resolvido da confusão entre literatura e 

jornalismo, de textos que de fato se acomodavam melhor à leitura contextual, a linguagem 

volta a se tornar, em alguns contos de Abraçado ao meu rancor, mais econômica, mais 

direta, sem querer chamar a atenção para si, como nos primeiros contos de Malagueta, 

Perus e Bacanaço, mas simultaneamente mais lacunar, elíptica e abrupta. 

No entanto, cabe uma observação importante para preparar a análise e 

argumentação dos próximos capítulos e, principalmente, para evitar problemas no terreno 

das relações entre biografia e obra. A intenção da pesquisa não é trabalhar essa tensão 

entre elementos líricos e realistas a partir de uma leitura crítica de fundo sociológico, 

mesmo porque isso parece já ter sido executado com bastante riqueza por outros autores, 

como o próprio Rodrigo Lacerda, mas analisar as implicações formais dessa tensão. 

Evidentemente, por outro lado, não cabe excluir a questão do "tema" dos textos de João 

Antônio, mas destacar que  há relações íntimas entre o tema, o cotidiano do homem pobre 

e seu universo de possibilidades, como coloca Bruno Zeni (2016), e o tratamento textual 

lacunar e aparentemente simples, entre economia dos enunciados e expansão emocional, 

entre proximidade e perplexidade no tratamento de alguns personagens, apresentando, 

simultaneamente, imprecações violentíssimas e tom disfórico, do conto de João Antônio. 

Nesse sentido, a pesquisa tentará avançar e contribuir na análise dos aspectos  formais de 

parte de sua obra, sobretudo aqueles que possam elucidar a leitura aqui proposta, como 

construção da voz narrativa, composição dos períodos, articulação de tempos verbais, 

relação entre diferentes planos da narrativa, como ação e comentário, e as diferentes 

relações entre os personagens e o narrador.  

Por isso, ainda que não se trate de uma relação dispensável, vida e obra, longe 

disso, é necessário colocar uma ressalva ao trajeto da obra do autor apresentado 

anteriormente. Historicamente, a noção de lirismo esteve associada à ideia de "eu", se 

pensarmos na tripartição dos gêneros de Aristóteles. Muita água rolou desde então, não 

cabe nessa pesquisa entrar na discussão da concepção de eu lírico dos românticos alemães 

ou dos simbolistas franceses, por exemplo. Mas parece possível destacar com certo 
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acordo crítico, que a partir dos modernismos,  a categoria de sujeito lírico se define por 

seu caráter problemático, pela sua própria dificuldade de definição. Segundo Dominique 

Combe, num texto chamado "a referência desdobrada", o sujeito lírico, a partir daí, é um 

sujeito problemático em busca de uma identidade textual, e sua única autenticidade é 

justamente essa busca.  

No mesmo sentido, para Dominque Rabaté, o eu da enunciação é produzido pelo 

enunciado; ou seja,  o eu da enunciação tem uma relação móvel com o eu do enunciado, 

ao mesmo tempo fim e causa: um sujeito que é uma questão, uma inquietude, uma força 

de deslocamento que impulsiona o texto a seguir em frente. O sujeito lírico não deve ser 

entendido então como algo dado que se exprime em determinada linguagem, uma 

linguagem alterada em literatura ou canto, mas como um processo, uma busca de 

identidade que se faz no próprio texto. O sujeito lírico não seria então uma fonte ou centro 

de onde a fala se exprime, mas um ponto de tangência, o horizonte desejado onde os 

enunciados se tocam. 

Desse modo, a aproximação ou o distanciamento em relação à biografia do autor 

se tornam menos diretas e mais complicadas, uma vez que sua identidade reside na 

articulação problemática, como busca e processo, do sujeito ao nível do texto literário, 

um discurso também problemático. Nesse sentido,  o eu lírico tem uma extensão lógica 

maior que a do empírico. O desvio do eu lírico em relação ao empírico, por exemplo, 

sobre a forma da sinédoque generalizante (parte pelo todo) permite tipificar o indivíduo, 

elevando-o a categoria de geral/universal (o eu pode ser um exemplo de malandro, etc). 

É nesse sentido que pode ser entendido o movimento textual de atribuir ao eu lírico um 

valor de "ele", fazendo do sujeito seu próprio objeto, como um personagem. Esse 

tratamento do eu como que em terceira pessoa pode se dar de várias maneiras, seja pela 

mitificação do eu, o presenteísmo de seu passado (a relação do eu da enunciação com o 

eu que é lembrado pela enunciação) ou o direcionamento do mundo para sua própria 

referência. No entanto, todos esses três exemplos se dão como esforço de linguagem, 

como estilização do "eu", um “eu” como ser de linguagem, portanto. 

Enfim, é escusado ter se alongado um pouco demais nessa última ressalva, pois o 

procedimento da pesquisa será procurar uma trajetória interna nas duas obras escolhidas 

apenas, trajetória que envolve a construção de narradores em primeira pessoa, sobretudo, 

narradores implicados na ação e com um uso ético da voz narrativa, como será apontado 

no capítulo 3 e na conclusão. Mas trata-se antes de uma poética do autor do que de sua 



19 
 

 

recepção ou da remissão de seus textos a considerações sociológicas específicas, como as 

alterações do cenário urbano apontadas acima, ainda que haja relação entre esses três 

elementos, claro. Inclusive, ao final da dissertação, para a relação que a poética de João 

Antônio coloca entre um uso ético da linguagem e situações de violência, serão indicados 

brevemente possíveis caminhos de interpretação e eventuais apontamentos. 
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1 IMPASSE E SUSCETIBILIDADE DO NARRADOR EM MALAGUETA, PERUS 

E BACANAÇO 

 

A função do crítico não é trazer numa bandeja de 

prata uma verdade que não existe, mas prolongar o 

máximo possível, na inteligência e na sensibilidade 

dos que o leem, o impacto da obra de arte. 

(BAZIN, 1991) 

 

A seguir, neste e no próximo capítulo, serão apresentadas as análises dos contos 

escolhidos para serem comentados. Como uma das preocupações da pesquisa é destacar 

as relações de correspondência ou oposição entre organização dos enunciados e 

construção dos períodos, de um lado, e caracterização do narrador, a relação entre os 

personagens e o encadeamento do enredo, por outro, optou-se por um método de 

exposição que abusa da paráfrase e da citação. Ainda que isso possa conformar um texto 

um pouco maçante, em desconsideração pela paciência do leitor, foi um recurso 

encontrado para manter a análise mais presa ao texto comentado, tentando privilegiar 

aquilo que ele mesmo nos sugere. A estrutura, portanto, de cada texto apresentado neste 

capítulo e no seguinte é muito semelhante: uma leitura comentada do conto, às vezes 

parágrafo a parágrafo, ou até mesmo período por período, se assim for conveniente para 

expor os recursos formais que se deseja comentar; seguida de um comentário sobre o 

recurso formal em foco e uma indicação de um possível efeito de leitura produzido pelo 

manejo específico desse recurso no conto em questão. Como será percebido, há pouca 

discussão teórica e diálogo com a crítica do autor nesta seção, com exceção do primeiro 

conto abordado de cada livro, no caso “Maria de Jesus de Souza (Perfume de gardênia)” 

e “Busca”. A presença das referências “externas” nas análises desses contos se deve, no 

primeiro, porque é um recurso que auxiliará a análise dos contos seguintes do mesmo 

livro (discussão sobre monólogo narrativizado e monólogo em discurso direto presente 

na obra de Dorrit Cohn), e, no segundo, porque já há uma leitura incontornável sobre o 

conto que adiantará questões sobre as próximas análises. 
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1.1 As coisas procuram uma cor para noite 

 

"Busca" é o conto de abertura do primeiro livro de João Antônio. Um conto curto 

e em primeira pessoa, nele é possível observar algumas semelhanças formais em relação 

a outros contos do autor, como os diferentes trechos narrativos intercalados, separados 

por espaços em branco; predominância do período curto, de uma oração só; ausência de 

elementos de coesão sequencial, como as conjunções. No entanto, a análise aqui 

apresentada procurará ressaltar as relações entre caracterização do narrador, organização 

do enredo e alguns elementos das composições do enunciado, valendo-se, para o primeiro 

termo mencionado, a caracterização do narrador, de uma discussão crítica um pouco mais 

adiantada em relação aos outros contos que serão analisados. Essa discussão crítica se 

justifica, de um lado, por si, pois já há uma leitura incontornável sobre esse conto, e, de 

outro, por ser considerada uma oportunidade para localizarmos a pesquisa e o leitor em 

relação a algumas leituras sobre o autor.  

O conto é dividido em três partes. Na primeira, Vicente, o narrador-personagem, 

sai de casa em um domingo após o almoço para caminhar. Segundo o narrador, "desde 

que papai morreu, esta mania. Andar. Quando venho do serviço, num domingo, férias, a 

vontade aparece" (2012, p. 51)1. O narrador decide não esperar o trem para São Paulo e 

vai caminhando até a Lapa, lugar que lhe dava "uma tristeza leve" (p. 52). De lá, segue 

para a casa de seu colega de trabalho, Luís, a quem elogia e diferencia do restante dos 

colegas, aduladores, segundo o narrador, chefe de solda. No entanto, melhor avançar mais 

lentamente.  

O conto abre com uma elocução, marcada por travessão, “Vicente, olha a galinha 

na rua!” (p. 51), colocando o leitor diretamente no plano da ação e em contato com, saberá 

mais à frente, o narrador-personagem. “Abri o portão [...] Mamãe tinha [...] Um balde 

pesava” (p. 51), os verbos, no primeiro parágrafo de narração, estão todos no passado, e 

assim será até o final da narrativa, contrastando com os diálogos em discurso direto, 

utilizando, evidentemente, os verbos no tempo da ação, no presente: “Olha a galinha”, 

“Deixa qu’eu levo”, “Espera o sol” (p. 51). A mãe, que trabalha aos domingos sem 

 
1 Todos os trechos citados dos contos de João Antônio apresentados nesta pesquisa foram retirados do 

mesmo volume de contos reunidos publicado pela Editora Cosac Naify em 2012. De tal modo, para evitar 

poluir desnecessariamente o texto, todas as citações dos contos serão indicadas apenas com o número da 

página, estando o leitor informado a partir de agora do volume consultado. Ver mais informações sobre o 

volume em REFERÊNCIAS. 
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precisar, segundo o narrador, tenta dissuadir Vicente de sair assim tão cedo, no entanto, 

ele “queria sair” (p. 51). O desejo de caminhar do narrador é enunciado por meio de uma 

construção recorrente, o período curtíssimo, quando não de apenas uma palavra: “Queria 

sair”; “Andando”; “Eu não quero é nada”; “Eu queria andar”; “Andar” (p. 51). Entre essa 

lista de períodos curtos, temos, antes dela, “sujeira” e, depois dela, “bom” (p. 51), também 

isolados entre pontos, com o primeiro termo ocorrendo no trecho em que há a descrição 

da casa do narrador e o segundo, no trecho em que há a menção aos passeios feitos antes 

da morte do pai. O desejo de caminhar é colocado como se fosse intransitivo, não 

necessita de complemento, e, isolado entre pontos, vale por si só, é um desejo sem 

mediação na enunciação; por outro lado, há o paralelo com a sujeira atribuída ao ambiente 

familiar, de onde o narrador “queria sair”, e o “bom”, atribuído à lembrança dos tempos 

em que o pai era vivo, após os quais, ou seja, a morte do pai, se dá a origem desta “mania. 

Andar.” (p. 51). 

Querer andar, sair andando, então, parecem ser paralelos ao desejo de sair da casa 

da mãe, onde o plano da ação encontra o presente, não só pelos verbos dos diálogos, mas 

também pelos utilizados na narração (“Eu lhe digo”; “Ela nem responde”; “Bota um 

sorriso”, p. 51), e chegar a um momento anterior, o passado onde o pai era vivo, a origem 

da caminhada, onde está o plano da ação narrada, a própria deambulação, com os verbos 

no passado. Voltaremos à relação entre a deambulação e o tempo mais à frente.  

O narrador decide ir caminhando para a Lapa. Ele sente uma “tristeza leve”, 

comparável a quando come pouco, não bebe e ouve sambas que dizem sobre “dores de 

cotovelo, promessa, saudade” (p. 52). A tristeza leve é, então, marcada pela falta, como 

as palavras “pouco” e “não” indicam, mas também como os temas dos sambas, ausência 

de alguém ou algo (dor de cotovelo e saudade), uma ação deferida (promessa). Nas ruas 

da Lapa, “tudo parado, morto”, (p. 52) apesar das meninas que passam de bicicleta. 

Vicente segue, lembra de Luis, ótimo porque “não adula”, e entra por uma rua que “não 

conhecia” (p. 52). Começa a se desenhar para o leitor um traço da afinidade do narrador, 

a sua afeição pela falta, que, talvez, seja uma condição para a busca.     

No caminho, cruza com um menino, para quem devolve a bola que havia escapado 

do jogo. O narrador, que chuta a bola de volta, destaca que o que mais gosta nesses 

meninos "são seus cabelos despenteados" (p. 52). Na sequência desse encontro, há um 

espaço em branco e, logo depois, o início de um trecho em que há a rememoração do 
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narrador sobre a época em que praticava boxe. Esse trecho começa com um discurso 

direto não atribuído a nenhum personagem específico, apenas a "um sujeito lá embaixo 

[do ringue]" (p. 52), como se fica sabendo. A cena de abertura desse trecho é a de uma 

luta de boxe, a décima segunda disputa em um campeonato amador, como indicado na 

sequência, na qual o narrador é nocauteado por um golpe inesperado de seu adversário. 

Entre a derrota, a volta aos treinos e o abandono do boxe, um curto espaço narrativo, com 

saltos, acentuando a fatalidade do golpe recebido: 

Provavelmente a mão do juiz subia. E desceu todas as vezes. Eu não vi nada. 

Quinze dias depois voltei aos treinos. Sem ânimo, a moral lá embaixo. Freitas, que 

me preparou desde menino, me iludia: 

- Que nada! você chegou à décima segunda sem perder. Isto é raro. Quem sabe para o 

ano... 

E o mesmo Freitas, alguns meses depois: 

- Não pode, Vicente. Com esse negócio no fígado, não pode (p. 53), 

Para o narrador, esse parece ser um momento decisivo: "Minha vida sem aquilo 

acabaria. Eu estava naquilo desde moleque, não podia deixar. Minha teima durou uma 

semana... Ou menos [...] Ah, no tempo de rapaz, quando no Nacional! Eu era outra 

pessoa.” (p. 53). Assim termina o trecho, com um novo espaço em branco e retomada do 

tempo enunciativo do trecho anterior, em que o narrador chega à casa de Luís. No entanto, 

vale se demorar um pouco mais nesse trecho. O boxe era atividade para o qual o narrador 

se “preparou desde menino”, era “sua vontade que trazia desde muleque”, “era tudo”. 

Nessa época, Vicente “era outra pessoa”, e o “golpe”, o “choque” lhe lançou na 

“escuridão”, ele “não enxergava nada”: “Eu não vi nada”. “Tudo perdido”, sua vida “sem 

aquilo acabaria” (p. 52-53). Não apenas o boxe e o que isso era para o narrador está 

perdido, mas o próprio Vicente, na escuridão, incapaz de enxergar, de distinguir, de achar 

algo. 

Voltamos para a ação. Diferente de sua própria (“Começo de limo nas paredes” 

(p. 51)), a casa de Luís tem capricho nas paredes. Seu amigo, entusiasmado, lhe mostra 

alguns desenhos em uma prancheta, diante dos quais o narrador diz um incentivo ao seu 

amigo, mas um incentivo "sem sentir" (p. 53), que o faz lembrar de seu antigo treinador 

Freitas, como foi visto acima. O encontro com o amigo não satisfaz o narrador, que 

continua "triste, oco, ânsia de encontrar alguma coisa", mas não sabe exatamente o quê, 

pois não era “parede verde de tinhorões e trepadeiras, nem bola sete difícil, nem Lídia, 
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nem...” (p. 54). No parágrafo seguinte, após um salto no tempo narrado, Vicente encontra-

se sentado num banco de praça, onde lhe ocorriam "uma porção de lembranças" (p. 54). 

Entre elas, uma frase, que não consegue localizar precisamente, sobre seus primeiros 

cabelos brancos. Então, uma criança lhe provoca com um tapa no joelho, e os dois se 

namoram com os olhos. O narrador conversa com a criança: "perguntei essas coisas que 

se perguntam às crianças. Em que ano do grupo está, quantos anos tem, gosta daquilo, 

disto...[...] ficamos eu e a menina até os aventais muito brancos da empregada surgirem 

na praça" (p. 53).  

O namoro com os olhos, a “graça naquilo”, a “vontade de brincar” (p. 54) com a 

menina da praça parece em nítida distinção com “sem sentir”, “fingira atenção”, 

“insinuara apostas” (p. 53-54) do encontro anterior com o colega. Um afeto, no sentido 

de ser afetado e se ligar a um outro, parece surgir, no entanto, o narrador continua a 

procurar “alguma coisa na tarde”, “não sabia bem o quê, era um vazio tremendo” (p. 54). 

A deambulação de Vicente continua, ele segue para casa, veste um paletó e volta para a 

rua. No entanto, algo parece se imiscuir nele. O "domingo chato, mole, balofo” já não é 

o mesmo da “chateza da tarde” com Daniel, o domingo “parecia estar gestando alguma 

coisa" (p. 54).  

“Uma ideia extravagante” ocorre a Vicente, cortar o cabelo bem curto, de modo a 

esconder os começos de cabelos brancos. Será? Chegando em casa, encontraria a mãe, 

encontraria Lídia, “mas o vazio não passaria”, o jeito: “Andar de novo” (p. 55). Na rua, 

"o sapato novo subia, descia. Sem pressa, mole" (p. 55), e então Vicente passa a 

reconsiderar os eventos e pensamentos do dia. Estamos perto do desfecho, no início do 

trecho noturno da deambulação, e aquilo que era mole e parecia estar gestando algo parece 

dar  alguns sinais: a garotinha da praça poderia ser sua filha; Lídia talvez “desse boa 

mulher”; “cortar à escovinha, que ideia!”; “muito necessário recomeçar os passeios a 

Santos” (p. 55). A possibilidade de algo futuro é apresentada ao narrador por ele mesmo, 

possibilidade que envolve reconhecer o que lhe é apresentado pelo presente (os cabelos 

brancos, Lídia), retomar algo do passado que envolva uma relação diferente com o 

ambiente familiar do qual pretendia se afastar no início da narrativa (os passeios com a 

mãe) e uma sugestão dada no presente, pela própria deambulação, para o futuro (ter uma 

filha).  
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Está escurecendo lá fora. Mas ao contrário da escuridão do golpe do boxe, que 

acabou com sua vida, que o lançou na escuridão em que não via nada, agora há “uma lua 

em potencial [...] Enorme, linda” (p. 55). Tateando, semicerrando os olhos, algo parece 

se divisar no fundo da escuridão, ainda que faça parte dela, as coisas parecem ganhar cor, 

ainda que seja cor de noite: "Meus olhos divisavam no fundo de tudo o Jaraguá,  mancha 

meio preta, meio azul... Meus olhos não precisavam. Era a hora em que as coisas 

começavam a procurar cor para a noite." (p. 55) Algo mudou na busca sem objeto? 

Retomemos. O abandono do boxe parece ter um peso significativo para esse 

narrador, pois merece um trecho destacado no texto, exatamente no meio da narrativa, 

que surge abrupto na narração de seu passeio de domingo e é isolado entre dois espaços 

em branco. Vimos como nesse trecho é recorrente as imagens de “escuridão”, “não ver” 

e “vida acabada”. Curioso que a morte do pai, apontada pelo narrador como início da 

mania de andar, é um fato da vida de Vicente que é apontado de maneira breve, referindo-

se aos passeios que "o velho, quando vivo, fazia", ainda que fosse “bom” (p. 52). No 

entanto, vimos como a partir desse trecho foi possível refazer um indício da dinâmica 

temporal do impulso deambulatório do personagem, partindo da casa da mãe no presente 

e se encaminhando para a lembrança do pai no passado, origem da própria mania de andar.  

A relação com outros personagens é predominantemente negativa: ou se dão pela 

falta, ou por aquilo que não deveriam ser. Seu vizinho, preocupado com o futebol na 

televisão, acha Vicente um "sujeito que vive na lua" (p. 54). Mesmo Luís, o colega de 

trabalho por quem Vicente declara certo apreço ("Mas Luís é ótimo, não adula. Só abre a 

boca para coisa aproveitável", p. 52), não o satisfaz: "jogado uma partida de bilhar com 

Luís. Fingira atenção nas tacadas, um capricho que não é meu. Sorrira, pegara no giz, 

insinuara apostas. Mas por dentro estava triste, oco, ânsia de encontrar alguma coisa" (p. 

54).  

Quanto aos outros colegas, Vicente se refere com desprezo: "certos fulanos se 

encostam, agrados para pedir isso e aquilo [...] Se os tipos soubessem como são parecidos 

com cachorro quando quer comida..." (p. 52). Lídia, amiga de sua mãe e quem o narrador 

acredita que quer casar com ele, fica na sua casa, com sua mãe "às voltas com costuras, 

receitas disso e daquilo, lá sei" (p. 54). Ela "vive de olhadelas, risinho, convite para festa 

de casamento", mas o narrador: "eu não quero é nada" (p. 51). Curioso que o narrador 

descreve a maneira como Lídia conversa com ele de um modo semelhante como ele 
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mesmo conversou com a menina na praça. Ela "repetiria o jogo [...] por que não faço isso, 

por que não gosto de...”, no entanto, “o vazio não passaria" (p. 55).  

Em contraponto a essa relação negativa, vimos que todos os encontros fortuitos 

durante o passeio, os encontros sugeridos, assim, pela própria deambulação, se deram 

com crianças (as meninas das bicicletas, o menino da bola e a menina da praça), e dois 

desses encontros, mais detalhados, estabelecem uma relação de aproximação com o 

narrador. Ao menino que o narrador devolve a bola, elogia seus cabelos: "o que eu adoro 

nesses meninos são seus cabelos despenteados" (p. 52). É de se notar que o elemento 

destacado da figura do menino é justamente o cabelo, o mesmo elemento em que o 

narrador reconhece seu envelhecimento. Quanto a garota da praça, além da semelhança 

do diálogo com Lídia e a expressão "ficamos namorando com os olhos" (p. 53), é a sua 

lembrança que joga "uma ternura" (p. 54) em Vicente, que passa, então, a considerar o 

matrimônio e a se comprometer a reestabelecer os antigos passeios com a família, ainda 

que não se defina se essa consideração se torna uma resolução, permanecendo mais no 

plano da fantasia, apresentando um desfecho circular que retoma o início da narrativa. 

Tem-se, então, além do desfecho circular, uma série de correspondências internas na 

narrativa, principalmente em relação ao tema do tempo.  

Logo no início da análise, destacamos como o impulso deambulatório, por um 

jogo de associações e correspondências entre os períodos isolados e pelo uso dos 

diferentes tempos verbais, contrariando o próprio plano da ação, parecia se encaminhar 

do presente para o passado. Talvez seja nesse sentido que possamos dizer algo sobre os 

encontros fortuitos sugeridos pelo próprio passeio, todos com crianças: eles remetem ao 

próprio tempo do narrador, ao seu passado? É a partir de uma relação com o passado, 

origem e fim do impulso deambulatório, que as crianças sugerem à percepção do narrador 

a própria passagem do tempo por ele experimentada? Não é possível dizer, mas são esses 

encontros que chamam a atenção de Vicente para seu próprio envelhecimento, para a 

tentativa de negá-lo ou de se reconciliar com ele. No entanto, essa reconciliação 

permanece na fantasia, hipotética: “Talvez desse boa mulher”; se retomasse os passeios, 

“talvez as semanas começassem melhores” (p. 55). O que nos leva para a ambiguidade 

do desfecho. “Lembrei-me de que precisava passar uma escova no tanque” (p. 55), último 

período do conto, separado por uma quebra de linha, pode ser lido tanto como o primeiro 

passo nessa retomada de um compromisso com o ambiente familiar (ponto de partida da 
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deambulação, vale lembrar mais uma vez), como a retomada do início da própria 

narrativa, para um desfecho circular. 

Curiosamente, as duas possibilidades de leitura parecem diametralmente opostas, 

pois o desfecho informaria o enredo de duas maneiras muito distintas. Se entendemos 

como a afirmação do compromisso familiar, pressupomos que houve uma alteração em 

Vicente, uma espécie de acúmulo de suas características (gestação) até o ponto 

culminante de uma mudança de perspectiva que fica para se realizar no plano da ação 

depois do fim da narrativa; ou seja, há a pressuposição de uma espécie de “extraquadro” 

(MACHADO, 1984), de que a narrativa circunscreve apenas uma parte da ação, que 

poderia continuar além dessa moldura. A ação, nesse sentido, ganha uma certa autonomia 

virtual em relação à narrativa. Do outro lado, a leitura do desfecho como circular, como 

retorno ao início da ação, faz justamente o contrário: o narrador não apresenta nenhum 

acúmulo, pois termina a ação da mesma maneira, sem nenhuma alteração de suas 

características; e a ação é inteiramente circunscrita pela narrativa, ela só “acontece” na 

narrativa, o que desfaz o artifício do extraquadro e da autonomia da ação.   

No entanto, apesar das diferenças apontadas acima, as duas possibilidades de 

leitura são igualmente frustrantes para o narrador. Vimos como a busca do narrador se 

relaciona com uma espécie de negação do presente, ao se afastar da casa familiar e não 

encontrar satisfação nas relações de trabalho, seja na visita a Luis, seja na lembrança de 

outros colegas. Vimos também como há uma relação do narrador com a falta, seja pela 

afeição, seja pelo episódio traumático. A falta parece uma condição para a busca: para se 

buscar algo, é necessário que esse algo não esteja presente, ao alcance da mão; para tentar 

encontrar algo, é necessário, primeiro, que não esteja ao alcance dos olhos. Com o 

desfecho circular, Vicente permanece nessa falta, na derrota do boxe, na morte do pai, na 

negação da sua própria condição presente e, também, no impulso deambulatório, que é o 

próprio impulso da narrativa e da sua capacidade para recomeçar. Com a leitura por via 

da reafirmação do compromisso familiar, uma resolução para a falta parece se anunciar, 

com o reconhecimento do próprio envelhecimento, mas também da derrota do boxe e da 

morte do pai como um tempo passado, a partir do qual é possível recomeçar a vida que 

havia acabado, com a retomada dos passeios, agora, familiares. No entanto, essa resolução 

que se oferece se dá, primeiro, num plano da fantasia e, segundo, pela adesão àquilo que 

o próprio narrador nega, à condição que chama de “mesquinha” (p. 54). Lembremos que 

ele voltou para casa uma vez, mas o vazio não passou. Negando ou aceitando a condição 
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que o narrador vê como “mesquinha”, as duas possibilidades parecem negar, ou, ao 

menos, parecem não dar com o que exista além dessa própria condição, aquele “algo” que 

Vicente procurava na tarde. É o impasse. Vejamos como um outro autor tratou desse 

assunto. 

Segundo Bruno Zeni, em Sinuca de malandro – ficção e autobiografia em João 

Antônio, livro sobre o qual a leitura do conto em questão se apoia bastante, a elocução 

desse conto, assim como o andamento da trama, é dispersiva, como no fim sem desfecho, 

no qual a expectativa de um desenlace é frustrada pela permanência do devaneio e da 

volta para casa. A linguagem é própria de um pensamento que se deixa deambular, com 

a “desarrumação” narrativa, conferindo ao conto uma conformação pouco definida, na 

qual a organização do espaço está sempre instável e potencialmente em aberto, como em 

"Se os tipos que me fazem adulação soubessem como são parecidos com cachorro quando 

quer comida... O meu sapato novo estava começando a empoeirar. Entrei por uma rua que 

não conhecia" (p. 52). No entanto, a linguagem não deixa de apresentar variações, como 

ocorre no encontro com Luis. Nesse trecho, segundo Zeni, as diferenças de classe levam 

Vicente para uma enunciação mais "formal", como se quisesse se aproximar da imagem 

que tem do ambiente em que se encontrava, "a casa tão bem disposta" de Luís, e, ao 

mesmo tempo, procurasse se deslocar, na relação com seu amigo, para o lugar do "mais 

velho", conselheiro, se equiparando ao seu antigo treinador de boxe. Vejamos o trecho: 

Luís ficou muito contente. Jamais pensei que ele tivesse casa tão bem disposta. 

Capricho nas paredes, tinhorões no jardim. Em seu quarto, mostrou-me livros, 

entusiasmou-se com uns desenhos sobre a prancheta. Disse-lhe sem sentir, olhando 

linhas em nanquim preto: 

- Você deve continuar. Desenho arquitetônico dá dinheiro, rapaz - lembrei-me de 

Freitas naquela hora (p. 53). 

Nesse trecho destaca-se a ausência de gírias e o uso variado dos pronomes, como 

elemento de coesão referencial geralmente ausente nos outros trechos do texto. Como foi 

notado anteriormente, com exceção das duas crianças, as personagens se relacionam com 

Vicente a partir ou de uma oposição ou de uma frustração. Mas o que essas personagens 

frustram? Pela análise da narrativa feita por Bruno Zeni, uma possível resposta é que elas 

se opõem ao próprio impulso deambulatório do narrador. Esse impulso parece 

caracterizado por uma horizontalidade, pelo caminhar do protagonista sem uma 

finalidade específica, ao passo que as relações estabelecidas com as personagens são 
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relações sociais verticais, com fins específicos: a responsabilidade em relação aos 

compromissos familiares (cuidar da mãe, ter filhos) e a hierarquia do mundo do trabalho 

(colegas aduladores).  

 A busca indefinida leva a uma elaboração e composição errática da narrativa, uma 

elocução desarrumada, com mudanças bruscas. Ainda em débito com Bruno Zeni, quanto 

à construção do narrador, o devaneio acentua o caráter isolado, desejante e imaginativo 

do protagonista, além de dar ao texto um caráter de inacabamento. O evento significativo, 

segundo a definição de Cortázar (CORTÁZAR, 1993), aquele que reorganizaria os 

sentidos do conto e o abriria para novos sentidos possíveis, parece se perder em "Busca": 

os eventos se sucedem, mas  a cadeia significativa não está lá, é a própria busca sem 

objeto definido. No entanto, no sentido oposto, o conto também se volta para si mesmo. 

A dispersão e desorganização são atenuadas porque a circularidade, assim como as 

correspondências internas, confere certa completude e coesão à narrativa, marcada pelo 

retorno. Completude, porque a circularidade confere ao universo narrativo um caráter 

fechado, pois a ação, ao voltar sobre si mesma, não aponta para algo que esteja fora do 

narrado, para algo que possa ocorrer depois do desfecho, nem para algum tipo de alteração 

ou acúmulo em relação ao narrador. E coesão, porque as correspondências internas criam 

narrativas dentro da narrativa, narrativas das próprias preocupações do narrador (o cabelo 

é o sinal que liga o episódio aparentemente gratuito do menino da bola ao envelhecimento 

do narrador; o modo iterativo, despretensioso, de relatar os diálogos é que coloca em 

paralelo o episódio da menina da praça e a relação do narrador com Lídia) que colocam 

em relação os comentários e os episódios dispersos do enredo. Por outro lado, o caráter 

circular se relaciona com o protagonista ao indicar suas limitações, pois ele parece ter 

consciência de seus limites, mas, ao mesmo tempo, se mostra incapaz de rompê-los.  

Dessas considerações, Zeni aproxima Vicente do "personagem problemático", tal 

como definido por Lukacs (LUKACS, 2010), segundo o qual o mundo contigente e o 

personagem problemático são mutuamente condicionantes. Quando o indivíduo não é 

problemático, seus problemas são dados com evidência e o mundo pode apenas lhe 

apresentar obstáculos para a sua realização das peripécias. Mas, para o sujeito 

problemático, o mundo não se liga aos objetivos, e, quando esses se transformam em fatos 

psicológicos subjetivos, colocam os objetivos como irreais e, portanto, irrealizáveis, 

colocando a unidade imediata do sujeito em cheque. A individualidade se torna um fim 

em si mesma, pois encontra dentro de si aquilo que a define, mas não como conteúdo 
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dado, e sim como algo a ser buscado. Vicente poderia ser um personagem problemático, 

pois o sentido das suas experiências lhe escapa e porque recusa a aceitar o sentido 

oferecido por seu meio.  O personagem permanece incapaz de dar contorno a seus desejos 

e objetivos, reafirmando sua condição de personagem indefinido. Essa característica se 

combinaria com outra, a da repetição de certos tipos ou arquétipos, como o próprio 

princípio constitutivo da personagem, a busca, vem a reforçar. Essa contradição entre 

arquétipo e personagem consciente de sua condição, que o diferencia em relação aos 

outros personagens da narrativa, remete ao esvaziamento da ação narrativa. O conto, 

segundo Modesto Carone (CARONE, 2003), citado por Zeni, “é a representação intensiva 

do instante da existência no qual o herói passa de um estado da consciência para outro - 

superior”. No entanto, no conto "Busca", os conflitos latentes em cada encontro do 

protagonista são frustrados, esvaziando a própria busca na volta aparentemente sem 

acúmulo para a casa. 

Para Zeni, Vicente seria o personagem típico da ficção joãoantoniana: o homem 

jovem e pobre que protagoniza os dramas familiares, nos quais se coloca entre as antigas 

fixações da casa de famíla e a luta para se desvincilhar do destino que lhe é reservado 

pelas condições sociais e históricas na qual está inserido, ainda que esse desvincilhamento 

seja pela recusa a se inserir nos termos positivos de uma sociedade burguesa, moralista e 

católica. Esses conflitos fazem desses personagens inquietantes, pois se mostram 

insatisfeitos com o mundo que habitam ao mesmo tempo que se mostram afeitos aos 

papéis narrativos que ocupam. A tensão entre o que são e o que queram faz com que esses 

personagens se lancem em aventuras incertas e objetivos indefinidos, intensificando sua 

constituição problemática, que só pode ser definida na indeterminação da ação narrada. 

Daí sua inclinação para a andança, para a deambulação. Esse impulso horizontal de 

ampliação do espaço, segundo o autor, se complementaria com um vertical, que é  a 

preocupação com a ascensão e queda social. Vimos que em "Busca", esse complemento 

vertical se dá de modo negativo, pela recusa do protagonista em relação às relações de 

distinção social. 

Ainda seguindo Zeni, esse protagonista se enquadraria, portanto, em um projeto 

de ficção que tem como base as possibilidades de ação de um homem pobre nos anos 50 

e 60, que, ao mesmo tempo inconformado com a estreiteza material e moral do mundo 

em que vive, não é capaz de tomar uma atitude consequente e contrária a essa 

configuração social e familiar. A investigação do horizonte de possibilidades de homens 
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pobres e inquietos encontraria na boemia, na malandragem e no crime horizontes de 

existência mais ricos, tanto do ponto de vista existencial, no âmbito do tema, como no 

que se refere à forma artística, pois as atividades boêmias proporcionam aventura, jogo 

com a linguagem e manipulação dos limites morais, legais e estéticos.  

Segundo Jesus Antônio Durigan, em “João Antônio e a ciranda da malandragem”, 

o ponto de vista do autor na década de 1960, com os contos de Malagueta, Perus e 

Bacanaço, registra pelo avesso as consequências dos processos de industrialização e 

urbanização de São Paulo, processos iniciados na década de 1920 (segundo sugerem as 

leituras de Nicolau Sevcenko em Orfeu extático na metrópole: São Paulo nos frementes 

anos 20), com sinais invertidos, onde os operários e trabalhadores são os “otários”, e os 

malandros saem do pano de fundo para a protagonização das narativas. Nesse sentido, 

seguindo a leitura de Jesus Antônio Durigan, João Antônio observa com desconfiança as 

mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorrem no país na esteira desses processos. 

As suas representações apresentam a realidade, comparada ao discurso oficial de 

“salvação do país”, de ponta-cabeça: o malandro, excluído do discurso oficial, é o polo 

positivo da representação; o otário, integrado ao imperativo do trabalho e colaboração 

patriótica, é o polo negativo. A sua ficção, portanto, coloca o olhar no sentido da periferia 

para o centro, do resíduo para o sistema. Os otários seriam aqueles que procuram as 

recompensas oferecidas, fixadas de antemão, por esse sistema mencionado (trabalho, 

família, casa, etc.). A modalidade da sua ação é a de “ter” e “acumular”. Das mesmas 

modalidades de ação e garantia estão excluídos os malandros. As regras que estabelecem 

os primeiros, excluem os últimos. Nesse sentido, a ação desses marginalizados se guia 

pela “falta” e na busca por tentar supri-la e é modalizada por um querer sobreviver e um 

saber sobreviver. Torna-se, o malandro, uma espécie de herói (aquele que tenta afirmar 

um ser próprio no mundo) às avessas. No entanto, como vimos, Vicente é caracterizado 

justamente por uma certa hesitação ou impossibilidade de agir no sentido de concretizar 

a sua recusa das relações profissionais e familiares. 

Essa relação entre limites espaciais, materiais e psicológicos enfrentados por 

Vicente por meio da deambulação, enunciados na sua relação com outros personagens, 

como Luis e as crianças, e nas suas considerações sobre a região em que vive ("Essas 

vilas por aí são uma miséria", p. 54), dificilmente poderia ser encarada como uma 

construção literária "neonaturalista".  Parece antes se tratar de algo mais próximo daquilo 

que Flávio Aguiar (AGUIAR, 1997) chamaria de "realismo subjetivo", de um tratamento 
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textual que faz desses personagens, antes de serem retratos fieis e naturalistas de 

determinadas condições sociais, pertencentes a uma caracterização mais universal 

daqueles que não têm o controle do próprio destino, sujeitos, portanto, à própria 

deambulação.  

 

1.2 Círculos iam, vinham, carinhosamente  

 

“Retalhos de fome numa tarde de G.C” é um conto que possui um encadeamento 

linear das ações, entremeada, no entanto, de lembranças de outros personagens, 

produzindo uma quebra na progressão temporal da narrativa. Há também um único espaço 

em branco, dividindo seções do texto, recurso usual de João Antônio a que nos 

dedicaremos mais à frente. Outro elemento de destaque é um jogo sutil de marcações 

imagéticas que, a uma primeira leitura gratuitas, introduzem os temas da solidão e da 

aproximação amorosa.  

O conto começa com a imagem de um pardal brincando no fio telegráfico. Depois 

de curto diálogo em que Ivo, o protagonista, pede um cigarro a um companheiro de quartel 

e, na sequência, lembra da falta de notícias (e dinheiro) de casa, novamente há a imagem 

do pardal, mas dessa vez junto à companheira. Os pássaros namoram no fio. Sem 

transição, nenhuma conjunção, numa mistura de discurso direto e indireto, Ivo se lembra 

de Tila, se pergunta por onde ela andaria. Depois, vem a comparação entre Tila e a pardal. 

A própria construção da frase parece reforçar a erupção involuntária do pensamento: "Ivo 

parou, a mão no cinto da guarnição, ficou olhando. Os pássaros se bicavam, se 

procuravam. Tila, pensou em Tila, onde andaria?" (p. 75). Tila surge no começo da frase, 

sem introdução, isolada pela vírgula, como que se a palavra bastasse a si mesma, é a sua 

evocação.    

Na sequência, Ivo sai pelo quartel a procurar por fósforos para acender seu cigarro, 

se chegando aos outros soldados. Pela passagem pelas edificações do quartel, é 

perceptível como, por meio da escolha lexical e das imagens, a descrição do ambiente se 

comunica com a fome de Ivo, como neste trecho: "Havia um jeito de preguiça em tudo. 

Até lá fora, nos autos que comiam o asfalto da rua Abílio Soares. [...] Quartel cheio, o 

bosque cheio. Ivo sentia o vazio na barriga" (p. 76). 
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Não à toa, após passar pelas edificações novas e recém caiadas do quartel, Ivo vai 

curtir sua fome na garagem velha, no que restou dela: "Passou pelo xadrez, pela casa de 

guarda, foi para a garagem velha. Agora só havia o esqueleto da construção. Restos, 

restos" (p. 76). Restos, tais como os que lhe havia sobrado no almoço. Esqueleto de 

construção, como o magro Ivo, sem dinheiro nem para um sanduíche. Sentado no chão 

fresco da construção abandonada, na penumbra que filtrava uma réstia de sol da tarde 

abafada, Ivo salta o olhar pelos restos de materiais de construção ali abandonados. Dos 

materiais, aleatórios, surge um destaque, "alguns tijolos, aqueles tijolos" (p. 76), os 

objetos que iniciam a lembrança de outros personagens por Ivo.  Primeiro, Sargento 

Isaías, que explicara que o nome daqueles tijolos era “vão das pernas porque não passava 

por outro lugar” (p. 77). Ele livrou Ivo de ocupações mais penosas do quartel e lhe 

arranjou um serviço na máquina de escrever da cantina. Depois, foi transferido.  

Já Domício, o praça reformado e ex-expedicionário que vivia no quartel e cuidava 

da horta, ocorre na enunciação sem nenhum indício que acendesse a memória, como 

ocorreu com o Sargento Isaías. Sem nenhum indício aparente. Ivo e Domício, que “pouco 

falava e tinha peitaria larga”, se entendiam, "os dois eram quietos” (p. 77). Aparece 

também nas lembranças do protagonista o comandante, que não é nomeado e é 

caracterizado por suas ordens "pacificadoras": "Ninguém mexa com as carpas"; "ninguém 

mexesse com os meninos" (p. 77-78). 

Então, é introduzida Tila, uma moça "com o rosto tão liso" (p. 78) que um dia fora 

colher verduras com Domício na horta. Os dois "iam sorrindo" (p. 78). Após esse encontro 

entre o ex-expedicionário e Tila, uma mudança ocorre em Domício, que "já falava mais" 

e "vivia assobiando [...] coisas alegres". Ivo "atentava" (p. 78). 

Tila, então, engravida, e Domício é transferido para outra unidade militar. Ivo 

sente pelo colega. E também por Tila, que sem familiares que a ajudassem, começa a se 

prostituir: "Ivo não se conformava, aquilo era tocante, ele a achava tão frágil naquele 

estado, necessário cuidado, tão frágil" (p. 78). Mas a imagem de desamparo criada por 

Ivo, com a repetição de “frágil”, e sua pretensão paternal, é frustrada pela própria Tila: 

"Chamou a moça, tentou um conselho. Ela fez uma careta e ainda teve o cinismo de lhe 

pedir uma banana das que estavam na prateleira" (p. 78).  

Ivo, então, esbraveja com Tila, irritado. Interessante que a imagem utilizada pelo 

narrador para esse conflito seja a mão, parte tão importante da aproximação amorosa entre 
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os dois que se dará posteriormente: "A mão parou"; "Ivo revia Domício com a mala na 

mão"; "o indicador mostrava os paralelepípedos" (p. 78). Mas apesar da irritação de Ivo, 

Tila continuou a procurá-lo.  

Após esse trecho, há um salto abrupto de volta à ação narrativa. Encontramos o 

personagem de volta na garagem, parado, por onde entra “uma réstia de sol”, deixando 

uma “luz bonita no meio daquela penumbra” (p. 79). O leitor, nesse ponto, está a par do 

isolamento do personagem, sem notícias de casa, os colegas mais próximos haviam 

deixado o quartel, sozinho na sombra da garagem abandonada. No entanto, a calma do 

ambiente não parece se refletir no personagem. Ela é interrompida pela sua própria 

elocução, que fala sozinho, “Se fosse agora eu comia” (p. 79). Se antes os pensamentos 

de Ivo se deram pelos signos da amizade, do conselho e da "pacificação", agora, 

incomodado pela fome e pelo arrependimento de ter deixado passar o almoço, o 

personagem passa a reclamar mentalmente sobre o "grupo de combate" e o estado de 

prontidão do quartel, que prolonga seu serviço e o faz perder aulas no grupo escolar. Esse 

trecho tem um caráter explicativo, de comentário, que localiza o leitor no contexto da 

ação: “barulho no norte, falava-se em revolução [...] Jacareacanga...” (p. 79). Contrário, 

portanto, ao que segue, quando, então, o pensamento começa a vagabundear, "coisas, 

coisas, misturas", e Ivo deixa escapar pela segunda vez: "-Se fosse agora eu..." (p. 79). O 

pensamento que não se fixa recebe um tratamento mais resumido, iterativo, do que o 

comentário contextual, indicando, talvez, que haja algo escapando da enunciação, do 

narrador e do personagem. É nesse momento que Tila o surpreende, provocando-o. 

Indicação habilidosa, esse “se”, que talvez pontuasse o arrependimento por não ter 

almoçado, ao ser deixado incompleto, parece anunciar uma outra mudança de perspectiva. 

Há então um salto, um espaço em branco que separa a introdução de Tila na ação 

narrativa e o trecho seguinte, em que há a narração da aproximação amorosa dos dois 

personagens. Esse salto destaca esse último trecho do resto da narrativa, portanto, 

conferindo um maior relevo à cena. Como se verá, há uma mudança na relação entre os 

dois personagens, e esse salto pode ser "lido" também como mais um recurso sutil para 

indicar essa alteração, assim como para marcar a surpresa e o espanto do próprio Ivo, 

como se seus pensamentos que vagavam, de repente, fossem suspensos. 

Tila está com sua criança no colo; Ivo a olha, e a mão "da terra foi para o queixo 

e ali parou" (p. 80). Tila, depois que o menino nasceu, "mudara um pouco, andava mais 

séria" (p. 80). Há, então, um parágrafo em que, pelo deslocamento do ponto de vista do 
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narrador, a atribuição da enunciação se torna ambígua, sendo possível atribui-la tanto ao 

narrador em terceira pessoa quanto a Ivo. Vejamos alguns trechos: "Como estava 

mudada! Antes era uma tonta se entregando para qualquer um. Bem, agora também se 

entregava, mas não era uma tonta"; “Coitada, não merecia aqueles xingamentos da 

cantina, nem merecia aquela vida. Também... nem pai, nem mãe, um tio que lhe batia. 

Mas gostava do menino, era boa, claro que era!" (p. 80). 

Dois elementos podem ser destacados desses trechos que contribuem para a 

confusão sobre quem é o enunciador dos julgamentos sobre Tila. O primeiro deles é a 

repetição de trechos anteriores da narrativa, como "nem pai, nem mãe, um tio que lhe 

batia" (p. 79, seguida de uma ponderação sobre eles, a sua reconsideração: "não merecia 

aqueles xingamentos da cantina" (p. 80). Quem está reavaliando a ação? Mas o  principal 

elemento formal que acentua essa ambiguidade é o uso do ponto de exclamação. Em 

"como estava mudada!" (p. 80) é possível ler a surpresa de Ivo, tanto com a mudança de 

Tila como com seu próprio desejo por ela, recém flagrado quando cruzaram e, 

envergonhados, baixaram os olhos. Já em "claro que era!", o ponto de exclamação dá a 

essa frase um caráter de autoafirmação, como se Ivo tentasse convencer a si mesmo das 

mudanças de ideias que lhe ocorreram sobre a personagem. Por outro lado, se atribuirmos 

os enunciados ao narrador, o efeito da leitura não é mais simples, pelo contrário. Teríamos 

um narrador claramente comprometido, simpático a seus personagens, que irmana seus 

desejos, hesitações e mudanças de perspectiva a ponto de reavaliar ações narradas 

anteriores e como que “torcer”, desejar as alterações ocorridas nos personagens: Tila era 

boa, “claro que era!”.  

Mas o efeito do trecho é mesmo sua ambiguidade, não ser possível se decidir. O 

leitor, ao longo da narrativa, segue aderido à voz do narrador, que o guia pelo enredo e 

pelos pensamentos de Ivo, sem, em nenhum momento, a colocar sob suspeição. No 

entanto, o leitor se vê, de repente, também ele comprometido com os personagens. 

Personagens tão meigos, e de repente a voz de um deles se confunde com a do narrador, 

que torce por eles, e o leitor também. No entanto, é necessário detalhar porque não há a 

suspeição em relação ao narrador. Uma possível resposta é que o ponto de vista do 

narrador está próximo, irmanado do personagem Ivo, desde o início, só que de modo 

menos explícito, como no trecho em que pede o cigarro para o colega:  

Estava bom, que fosse treze, quinze, um maço, o diabo! Devendo, 

devendo. Vinte paus devia para o homem do rancho, no bar a conta 
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subindo, estaria pelos duzentos e poucos, tinha cinco cruzeiros no 

bolso... E em casa? O que estaria acontecendo em casa, por que não 

vinha ninguém, agora que estava precisando? Não teria acontecido 

nada. De casa sempre lhe telefonavam. (p. 75). 

Nesse trecho, que compreende quase um parágrafo inteiro, o uso dos verbos, dessa 

condição de, em alguns modos e tempos, as conjugações em primeira e terceira pessoa 

do singular serem as mesmas, assim como do ponto de exclamação, não permite ao leitor 

decidir de quem é essa voz, até o uso do pronome “lhe”, que restitui, enfim, o trecho para 

o narrador. Essa proximidade entre narrador e personagem nunca é suspensa, não há um 

momento de distanciamento que permitiria a ironia, ou poderia colocar em suspeição essa 

relação, como indicar um erro de juízo do personagem. Essa suspeição, essa mudança de 

perspectiva, virá como que de fora dessa relação, da própria interrupção da narração dos 

pensamentos de Ivo provocada por Tila: “Ei, moralista! Tá falando sozinho?” (p. 79). 

"Você tem raiva de mim, não?", pergunta, então, Tila. "Ivo sorriu" (p. 80), e Tila 

o convida. Houve um silêncio, e ele admite não ter comido nada no almoço. Ela, então, 

vai buscar um pouco de comida em sua casa, volta com um prato de esmalte branco e 

contorno azul com arroz e feijão, sem o menino. Ivo ia dizer que não, mas "passou a mão 

na cara" (p. 80) e aceitou. Barulho de comida na boca, e Tila sentia "uma vontade doida 

(mas mansa) de se aninhar junto a ele" (p. 80). Sentou-se, e "a mão puxou o vestido" (p. 

80). A comida logo acabou, Ivo largou devagar a colher sobre o prato e "ficou passeando 

a mão no contorno azul". "Círculos iam, vinham, carinhosamente". "Acarinhava o filete 

azul" (p. 80).   

Nesse trecho final, há o uso reiterado de imagens associadas a mão. Seria possível 

ainda acrescentar "e passou a palma da mão no rosto da mulatinha", Tila segurava "o copo 

vazio de boca para baixo" e "tocou-lhe de leve o braço" (p. 81). Nesse conto, a linguagem, 

em comparação aos outros contos analisados, apresenta um caráter mais relatorial, mais 

"transparente", em que a linguagem parece procurar não chamar a atenção para si, seja 

pela escolha vocabular, a ausência de gírias e de enumerações, seja pela construção das 

frases, com períodos um pouco mais extensos e sem saltos abruptos entre eles, como em 

“Tila não tinha pai, não tinha mãe, tinha um tio que lhe batia e não teve solução. Qualquer 

dinheiro servia, os soldados até abusavam. Ivo não se conformava, aquilo era tocante, ele 

a achava tão frágil naquele estado, necessário cuidado, tão frágil” (p. 78). Há uma relação 

evidentemente causal dentro de cada período e entre eles, ainda que não haja nenhum 

elemento, como conjunções, a indicá-la: Como Tila não tinha pai nem mãe, não teve 
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solução, e, logo, qualquer dinheiro servia. Ou, como qualquer dinheiro servia, os soldados 

abusavam.  

No entanto, por outro lado, é possível perceber, pela leitura empreendida, como 

há uma certa economia imagética, na qual a função indicativa de alguns elementos e a sua 

recorrência servem ao encadeamento da narrativa, numa espécie de jogo de associações 

internas ao texto.  

Logo no início do conto há a imagem do pardal no fio. A sua aparente gratuidade, 

alguns parágrafos à frente, ganha outra dimensão quando ao primeiro pássaro se junta sua 

companheira. Por uma sutileza, diluída entre diferentes parágrafos, o tema da 

aproximação amorosa foi introduzido no texto, considerando que Tila não havia ainda 

sido introduzida ao leitor. Quanto à recorrência das imagens da mão, associadas ao 

personagem Ivo, parecem codificar a alteração do personagem, sua transformação em 

relação à Tila. O primeiro ponto de destaque é que essas imagens são utilizadas apenas 

nas ações entre os dois personagens: num primeiro momento, a mão expressa a repulsa, 

a ruptura da possível relação ("a mão parou"; "o indicador apontava os paralelepípedos" 

(p. 78));  na sequência, as imagens da mão parecem indicar a alteração da percepção de 

Ivo sobre Tila: do embaraço em aceitar a comida, até o carinho e o convite ao amor. Algo 

parecido poderia ser dito das imagens dos "restos" e da fome utilizados na descrição do 

quartel, aproximando mais uma vez, pela criação desses campos semânticos, o ponto de 

vista do narrador em terceira pessoa do de Ivo, indicando a correspondência entre as 

próprias sensações do personagem e essas descrições realizadas pelo narrador. Tem-se, 

portanto, diferentes séries de correspondências internas entre as imagens que marcam 

uma certa economia do texto, seja no deslocamento do ponto de vista do narrador, seja 

para marcar as passagens do enredo.  

É válido ressaltar como as imagens funcionam, dentro do texto, como um 

significante sem significado aparente, uma espécie de alegoria (BUCHLOH, 1982). Os 

pássaros, por exemplo, não apresentam nenhuma significação a não ser a partir da sua 

remissão à economia do enredo, a partir da qual produzem um efeito de introdução ao 

tema da aproximação amorosa. Já as mãos, cadeia imagética mais longa e recorrente no 

conto, é uma espécie de código dessa aproximação, mas, sem essa relação de 

correspondência, essas imagens não apresentariam essa possibilidade de “cifrar” o 

enredo. Curiosamente, a imagem, nesse caso, tem quase uma função puramente textual, 

e isso ocorre porque a sua referencialidade (tal como se recorrêssemos a uma espécie de 
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“museu dos gestos”, a partir do qual poderíamos dizer, por exemplo, que a mão no queixo 

é um sinal comum ou clichê de indecisão) é pouco relevante para seu efeito no conto. Por 

outro lado, ao estabelecer esse código imagético, significante, como código da relação 

entre os personagens, acaba por estabelecer que essa própria relação é construída por meio 

de um recurso não tão imediatamente redutível a “um significado”, de que há algo nessa 

relação que escapa à linguagem verbal, ou à enunciação do narrador, mais 

especificamente, e é justamente a esse algo que escapa que o leitor é convidado a se 

aproximar.  

De maneira discreta, com uma linguagem que procura não chamar a atenção para 

si (e que recua diante das imagens como recurso de encadeamento) e com o uso de 

imagens “batidas” como pássaros nos fios, ou, de outra maneira, sem o apelo das 

“imagens fortes” ou marcantes (a sutileza dos gestos é explicitamente marcada, como em 

“tocou-lhe de leve o braço”; “passou a palma da mão no rosto da mulatinha, bem de leve”; 

“largou bem devagar a colher sobre o prato”; “círculos iam, vinham, carinhosamente” (p. 

80-81)), há um reforço da simplicidade aparente da construção e do seu tom disfórico, o 

qual fala mais de perto ao ouvido, sem estridência. De tal modo, o conto consegue tratar 

a relação amorosa entre os personagens sem remetê-la a uma significação, ou seja, 

valorizar essa relação amorosa naquilo que ela tem de intraduzível, mas, ao mesmo 

tempo, se aproxima dessa relação por meio do deslocamento da voz narrativa, convidando 

e sustentando a perplexidade do leitor diante de mais uma das infinitas e possíveis 

manifestações do amor com a leveza do carinho distraído na borda do prato.  

Aqui, a aproximação entre narrador e personagem, como comentado no trecho em 

que há uma ambiguidade na enunciação, produz um efeito complementar: a linguagem 

discreta, sem apelo, tende, nesse caso, a enredar o leitor, a seduzi-lo, e o narrador, ao 

confundir sua voz com a do personagem, coloca o leitor na mesma relação de 

cumplicidade com Ivo e a cena da garagem. Por outro lado, essa aproximação simpática 

não reduz os personagens, não os coloca a serviço da trama, por assim dizer, justamente 

porque o principal código da aproximação amorosa é como que um subtexto, um jogo de 

recorrências de imagens que, ao se relacionar, estabelecem uma espécie de “cifra” para a 

trama, mas que elas mesmas não possuem uma carga semântica tão intrinsecamente 

atreladas a si, tão diretamente traduzíveis ao “entendimento”. O leitor é convidado a se 

aproximar, a simpatizar, mas não a entender. O narrador fala perto, não fala sobre. 
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Como foi visto, antes do espaço em branco, Tila chama por Ivo, o provocando 

(“moralista”), de tal modo que o pensamento do personagem, que vinha sendo 

acompanhando pela leitura, é interrompido. Não apenas isso, mas até ali havia a aderência 

do leitor à proximidade com que vinha sendo narrado esses pensamentos, como foi 

destacado anteriormente, de tal modo que a fala de Tila interrompe também essa 

aderência e coloca as ações anteriores de Ivo, a sua briga na cantina, sob uma perspectiva 

diferente. É também o trecho em que Tila aparece no plano do narrado, na ação 

propriamente dita, com Ivo a curtir fome na garagem abandonada, e na sequência há um 

salto, um espaço em branco, que separa esse trecho da cena final, largando o leitor por 

alguns instantes nessa suspensão provocada pela fala e aparição de Tila.  

“Tila depois que o menino nasceu mudara um pouco, andava mais séria, às vezes, 

até ficava vermelha. Ivo mudou de posição.” (p. 79). Tila mudara um pouco, Ivo mudou 

de posição. Ao lembrar do comentário sobre a ambiguidade na enunciação, nota-se que 

ela se torna mais radical no trecho em que narrador e Ivo reconsideram sua opinião sobre 

Tila, irmanados os dois numa espécie de esforço para se convencerem dessa mudança de 

opinião. Há, parece, um jogo complexo de mudanças de perspectiva na narrativa: a 

intromissão de Tila interrompe a adesão do leitor ao ponto de vista próximo entre narrador 

e Ivo; mas também é por meio dessa aproximação que o leitor é convocado a reconsiderar 

também a caracterização de Tila, ao aderir novamente, após um trecho curto de diálogo, 

à voz narrativa que se confunde com a do personagem Ivo. É um personagem que muda 

de ideia, assim como um narrador, que parece incentivar essa mudança, convocando o 

leitor a partilhar dela, mas por meio da suspeição dos julgamentos e pensamentos 

anteriores de Ivo, afinal ele era agora também um “moralista” aos olhos de Tila, aos olhos 

de leitor.  

No entanto, a aproximação do leitor em relação à perspectiva de um ou outro 

personagem ocorre de maneiras diferentes. De Tila em relação a Ivo, ocorre por meio de 

um discurso direto, uma fala que interrompe a narração e a leva para um espaço em 

branco, um vazio momentâneo, e a própria personagem, então, nos parece mais 

voluntariosa, provocante, com iniciativa. De Ivo para Tila, o recurso é a proximidade, as 

vozes do narrador e de Ivo plasmadas, desejantes da própria mudança de perspectiva que 

se opera e que coloca o leitor na mesma posição, próximo, recuperando uma característica 

da enunciação do trecho anterior ao espaço em branco.   
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Após a interrupção pela fala de Tila, o espaço em branco que a agrava e um curto 

diálogo, o leitor retorna para adesão à voz narrativa justamente no momento que prepara 

a cena amorosa do trecho final, no qual ocorre a espécie de arrebatamento, de efusão (os 

pontos de exclamação), ao admitir algo que parecia já sentido anteriormente, o desejo por 

Tila. O leitor é colocado então ao lado, em proximidade, dessa admissão, desse desejo e, 

por fim, da própria cena amorosa. Estranho jogo da perspectiva, pois ela é movente, ao 

mesmo tempo que próxima, e talvez daí venha seu poder de sedução, calmo, com voz 

baixa. 

Curioso colocar o encadeamento por meio de imagens em contraste com uma 

outra questão temática, a localização social dos personagens e da ambientação. A 

narrativa se passa em um quartel, e um quartel em alerta. Difícil imaginar outra instituição 

com um código mais enrijecido, baseado na hierarquia e na funcionalidade. Os exercícios, 

os treinamentos, as deferências, os termos técnicos, são todos, ao menos aparentemente, 

motivados, úteis ou estabelecidos de antemão. Já os personagens, como Tila, por outro 

lado, são também categorizados, como ocorre por Ivo, que, ainda de modo ambíguo, a 

coloca como um objeto de piedade. E essa caracterização, além de ser repetida nas 

mesmas palavras duas vezes, o que reforça seu caráter tipificante, é estabelecida em 

espécies de “índices”, como a orfandade, a violência doméstica, a vulnerabilidade  (“sem 

pai nem mãe”, “tão frágil”). São índices porque, no conto, são tratados como marcas da 

personagem, sem detalhamento ou desenvolvimento no plano da ação, diferente do que 

ocorre com o abandono do pai da criança, a transferência do ex-expedicionário Domício. 

No entanto, a própria personagem trata de cortar essa piedade com uma picardia, ou 

melhor, um desacato, para combinar com a ambientação militar e ainda não sair dos 

termos caros para o autor.  

Quanto à ambientação, se retomarmos as considerações sobre como é construída, 

as correspondências estabelecidas pelos campos semânticos da “ruína” entre as descrições 

dos cenários e Ivo,  aliadas à relação entre os personagens construída por uma cadeia 

imagética não convertível em uma leitura pautada no “entendimento”, parece que há uma 

espécie de descompasso entre esses recursos formais e o que seria esperado de uma leitura 

sociológica do conto, ainda que hipotética e caricaturalmente imaginada: a mistura de 

exploração e piedade patriarcal, espécie de redução dupla dos explorados a um objeto; os 

quartéis em reforma, em renovação, se preparando para algo; a origem pobre dos quadros 

baixos do exército e que são justamente aqueles que ficam de prontidão para o “que desse 
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e viesse” (p. 79). No entanto, não é necessário ir tão longe. Contrário ao quartel cheio, 

em prontidão, recém reformado, sob ordens de concentração, a ação, uma aproximação 

amorosa flutuante ao longo de todo o enredo, se dá entre um personagem esvaziado, 

solitário, afeito à ruína, sujeito à deambulação do pensamento suscitada pela saudade, e a 

personagem aparentemente frágil  e vulnerável, mas voluntariosa, capaz de afirmar seu 

próprio desejo amoroso. E o narrador, como vimos, se coloca ao lado dos personagens, 

da cena que se dá à sombra, na penumbra da tarde, na parte esquecida do quartel.  

Por fim, talvez possamos comentar algo sobre o título, sobre os “retalhos”. Vamos 

retomar a ideia de perspectiva, abordada anteriormente. A perspectiva renascentista tem 

como característica estabelecer como ponto privilegiado de organização da imagem o 

olho do sujeito, que torna homogênea a cena pelas linhas que convergem para o plano de 

fuga, o contracampo do próprio olho que observa. A cena e os objetos nela presentes se 

organizam e se relacionam por meio dessas linhas, estabelecendo um princípio comum 

para sua disposição na tela e para sua figuração. Evidentemente, trata-se de um artifício, 

de um modo entre outros de organizar a composição de uma imagem, mas que, no entanto, 

é um artifício que tem se provado eficaz historicamente por seu efeito de verossimilhança, 

efeito derivado do próprio privilégio concedido à posição do sujeito que observa na 

composição, de tal maneira que a tela se torna quase transparente e o observador é 

transportado sem hesitação para o interior da cena. Para constatarmos essa eficácia, basta 

pensarmos na fotografia, o suporte para o qual se atribui usualmente a maior 

verossimilhança, com poder flagrante e de prova jurídica, inclusive, afinal, “uma imagem 

vale por mil palavras”: a câmera fotográfica é um dispositivo que realiza a mesma 

operação da perspectiva renascentista, com o privilégio do olho observador na 

composição da imagem (a objetiva), acrescentado ainda do prestígio de ser uma máquina, 

ou seja, realiza, supostamente, a operação de representação com o mínimo de 

interferência do gesto humano.  

Talvez possamos estabelecer um paralelo com as narrativas: a verossimilhança 

nesse caso talvez tenha algo a ver com o privilégio concedido ao sujeito enunciador na 

composição das narrativas, a capacidade organizativa da narração sobre o narrado. De 

maneira análoga às linhas que convergem para o ponto de fuga, por exemplo, os episódios 

de um enredo convergem para o desfecho, ou as relações entre os personagens convergem 

para uma exemplaridade, como uma metonímia de um processo geral o qual ilustram. A 

quem caberia ocupar essa posição privilegiada do sujeito observador? O narrador em 
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terceira pessoa e fora da ação parece, de maneira genérica, ser aquele que melhor se 

acomoda a essa posição. (Sabemos que o efeito de verossimilhança na narrativa é um 

tema muito mais complexo, que, inclusive, pode recorrer a outros recursos além do foco 

narrativo, como o próprio registro, como a espécie de recuo da voz narrativa que foi 

apontado em Flaubert (AUERBACH, 1971),  ou um artifício de não interferência como 

ocorre nos chamados “fluxos de consciência”, que imaginam uma identidade entre 

linguagem e pensamento (COHN, 1978), mas utilizaremos esse conceito apenas para 

tentar pontuar mais uma especificidade do conto em questão).  

Como isso teria a ver com os “retalhos”? Vimos que o narrador do conto tem uma 

posição curiosa, não apenas próximo ao personagem Ivo, com acesso a seus pensamentos, 

mas irmanado de seus desejos, mudando de opinião e revendo ações anteriores junto com 

o personagem. Vimos também que os momentos nos quais o leitor consegue se distanciar 

desse ponto de vista ocorrem justamente pela intromissão de uma personagem, Tila. 

Temos, então, um narrador cujo foco narrativo não é apenas comprometido com um 

personagem, mas também vulnerável e disponível às circunstâncias da ação como ele. 

Comparando com a perspectiva renascentista, ou seja, o ponto de observação privilegiado 

do sujeito, o narrador parece abrir mão dessa posição, colocando-se também no nível das 

ações, tomando parte nela, sendo afetado por ela, sem, contudo, dela participar, da mesma 

maneira que ocorre com o leitor, aderido à essa voz narrativa particular. Talvez provenha 

daí o poder de sedução sobre o leitor. Quanto aos personagens, também deixam de ser 

homogeneizados de acordo com as linhas organizadas pelo narrador, uma vez que esse 

tomou parte nas mudanças de perspectiva do próprio personagem, que é ele o ponto de 

organização do enredo. Sem as linhas, os personagens se tornam autônomos e, ao mesmo 

tempo, podem se relacionar entre si de maneira mais livre, menos dependente da intenção 

organizadora do narrador, como retalhos.  

 

1.3 Não estaria tateando esse breu  

 

 “Visita” se inicia com um sonho, isolado do resto da narrativa por um espaço em 

branco. Novamente, aqui há o período curto, isolado por quebra de linha, a funcionar 

como mote e, também, introdução direta e abrupta do leitor no universo ficcional. “Sonhei 

que voltara às grandes paradas. Eu e Carlinhos” (p. 105). Depreende-se desse trecho curto 

que o narrador esteve anteriormente envolvido com as “grandes paradas”, o que não 
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ocorre mais, e que junto a ele estava Carlinhos. É digno de nota que “Eu e Carlinhos”, 

sem verbo, esteja isolado entre pontos, destacando a união, enxergada pelo narrador, entre 

os dois, união sem mediação de uma ação. 

Temos, na sequência, o relato do sonho, com uma partição temporal entre presente 

e passado. Vejamos: “Desprezando para sempre nossos empregos, sozinhos no mundo e 

conluiados, malandros perigosos, agora. Vagabundeávamos, finos [...] E fisgávamos 

mulheres, donos de bar” (p. 105). No primeiro período temos o uso do sempre, 

estabelecendo um tempo absoluto, categórico e inapelável, e um agora, isolado e 

deslocado para o fim do período. Se atentarmos para a ação desse período, veremos que 

não é uma ação propriamente dita, como vagabundear ou fisgar, mas uma situação, a 

união sem mediação de uma ação (sozinhos no mundo e conluiados) anunciada 

anteriormente (Eu e Carlinhos). Na sequência há duas ações iterativas, gerais e 

recorrentes, que informam sobre como é essa situação, esse “estar” do narrador com o 

amigo: vagabundeavam, fisgavam.  

Porém, é nesse momento que “a branca caía” (p. 105). No “quente jogo” das 

“parceiradas duras”, o narrador “tropicava, tropicava, repetidamente” (p. 105). Como ele 

afirma, aquilo não se explicava, parecia que estava traindo. “A tacada final era dolorosa 

e era invariável – era a minha – e eu me perdia” (p. 105). O Carlinhos dava apoio (“não 

se desnorteava, fazia fé, dava-me o embalo, imprimia moral” (p. 105)), sua voz ecoa no 

sonho, “firma e joga o jogo!”, no entanto, o narrador: “mas nada”. “Ajeitasse giz no taco, 

estudasse os efeitos das tabelas, caçasse combinações, lavasse o rosto para a tacada – não 

me salvava” (p. 105). O que ocorre que, mesmo com a técnica do narrador, o apoio do 

amigo, ambos em construção paralelística de sequências de quatro ações com verbos 

diretos, que acentua a velocidade do período ao economizar as ligações por preposições 

e os condicionamentos adverbiais, a bola branca caía? Carlinhos “fazia”, “dava”, são 

ações realizadas; o narrador, se “ajeitasse”, se “estudasse”, são ações possíveis, não se 

salvava - a ação final, destacada por um traço, marcando sua fatalidade.  

Há um espaço em branco e o leitor é introduzido em uma ação de modo abrupto, 

pela elocução de um diálogo sem a sua localização prévia. Pelo teor do diálogo, parece 

ser uma cena doméstica, corriqueira, o que é confirmado pelo narrador na sequência: 

“minha mãe tem mania de me arranjar estes probleminhas domésticos” (p. 105). O 

parágrafo segue por um comentário do narrador sobre sua situação doméstica e 

profissional, que o desagrada. Para ele, não bastasse trabalhar “numa profissão inútil”, 

“aguenta escola noturna”, e, quando entra em férias, em vez de descansar, “cinema, 
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mulher, qualquer coisa” (p. 105), não, a mãe lhe arranja os afazeres. Ao final do trecho, 

há uma contraposição, na construção da imagem do narrador, aos trabalhadores da 

expedição, que têm “braços enormes”, ao contrário dos seus “dedos pretos de fumo” que 

“são fins de braços sem bíceps” (p. 106). O narrador se imagina “vivendo à sombra deles”, 

sob a qual “a vida teria músculos e sossego, não cálculos e ocupações domésticas” (p. 

106). Por ora, ao menos no campo ideal, já temos duas afinidades do narrador, que se 

contrapõem à sua realidade doméstica e profissional: as grandes paradas com o amigo 

Carlinhos e a vida muscular e sem preocupações dos homens da sacaria.  

Não à toa, a narrativa retoma, na sequência, a lembrança de Carlinhos, que o 

narrador não vê há “uns dois meses” (p. 106). O narrador afirma que não sabia bem como 

era, mas não era como agora, “não vivia mandado [...] tinha sempre mais dinheiro” (p. 

106). A contraposição que já se anunciava, agora é explicitada para o leitor, com, no 

entanto, a marca da ideação: o narrador não sabia muito bem como era. Depois, na 

sequência, a ruptura. “Emprego novo, vida diferente”, o narrador se sentiu impingido a 

“ocupações novas, esquecer amigos, abandonar certas coisas”, ainda que fossem 

“parceirões em tudo, parceirões” (p. 106). Seria essa a traição acusada pelo sonho? O 

elogio ao amigo parece logo após o abandono, de modo que poderia ser uma compensação 

pela culpa. Eles eram “dois tacos”, “viris nas partidas” (p. 106), e, com a aproximação de 

dezembro, o narrador lembra de ter recebido um postal de Natal do amigo, o que lhe 

acende a vontade de revê-lo: “Carlos se alegraria, abraços, café, apresentar-me-ia sua 

irmã (ele deveria ter uma irmã linda)” (p. 106). Por que ele deveria ter uma irmã linda? 

Nesse parágrafo, parece que a admiração pelo amigo, reforçada pela idealização (não 

sabia como era, mas eram parceirões em tudo), tem uma inclinação amorosa: a irmã de 

Carlos deveria ser linda porque Carlos, para o narrador, também o deveria ser. 

Voltamos para a ação, indicada pelo verbo no presente e na primeira pessoa, mas 

também pelo ritmo da enunciação, que se torna sincopado, estancado: “Arranco a gravata. 

Nem é gravata. Um nó e pronto. [...] Nada o que fazer” (p. 106). Segue-se um diálogo, 

atritivo, que não sabemos a quem se dirige, até ser enunciado no próximo parágrafo: “Que 

irmã, vejam. Uma tonta” (p. 106). Há nesse comentário um uso verbal que remete a um 

interlocutor, o leitor ou talvez uma terceira pessoa imaginária, espécie de audiência, no 

plural. Em vez de um monólogo em discurso direto livre, como veremos mais à frente em 

“Maria de Jesus de Sousa (Perfume de Gardênia)”, há um monólogo narrado, em que a 

ação é entremeada de comentários que a contextualizam (como a lembrança de Carlinhos) 

e de comentários sobre a própria ação, como ocorre nessa passagem.  
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O diálogo é retomado, a irmã comenta o vestido de uma vizinha,  a filha do Daniel, 

e entre uma fala e outra, o narrador: “Vejam, em vestidos pensava...” (p. 106). O diálogo 

continua, a irmã pede que lhe compre um vestido, e voltamos para o comentário do 

narrador: “A filha do Daniel é uma sujeita antipática que vive por aí” (p. 107). Temos 

que, entre os diálogos, se entremeia comentários internos do narrador, que ora podem ser 

uma voz interna autodirigida, como um monólogo, ora um comentário explícito para um 

interlocutor. Em ambos, o efeito é acentuar a dissociação e o desprezo do narrador pela 

irmã, com afirmações que vão na direção contrária do diálogo e contêm ofensas a ela que 

não são exteriorizadas, mas compartilhadas apenas com o leitor.  

Há um salto, um espaço em branco, saímos da cena doméstica, o diálogo irritado 

com a irmã, e somos introduzidos numa “calma gostosa”, isolada por uma quebra de linha. 

O narrador continua, no próximo parágrafo, desfazendo a surpresa do leitor, “o ônibus 

vazio me dá calma” (p. 107). “Entrando vento pela janela. Bom. Mãos cruzadas, olhando 

coisas lá fora. A casa do ótimo Carlinhos – perto.” (p. 107). Vejamos de perto a 

construção desse trecho. A primeira oração funciona como um tópico para o restante, a 

calma no ônibus sentida pelo narrador. É uma oração completa e direta. A segunda oração 

já apresenta uma inversão entre sujeito e verbo, cujo efeito, parece, é retirar o foco da 

ação (o vento entrando), e colocá-lo como uma situação, quase uma espécie de voz 

passiva, (está entrando vento), que se articula, pelo modo de construção, com a oração 

“Mãos cruzadas, olhando coisas lá fora”, compondo a cena, entre a imobilidade calma e 

prazerosa do narrador e o movimento das coisas lá fora, do vento, do ônibus. O foco da 

cena, parece, é o “Bom”, isolado entre pontos (recurso já explorado pelo autor em outro 

conto, como vimos), pois a palavra, ao não ser subordinada a nenhuma das orações, como 

que vibra por si só e, simultaneamente, se espalha por toda a cena. Algo semelhante ocorre 

com a casa do Carlinhos. A omissão do verbo, virtualmente um verbo de ligação como 

“é” ou “está”, e a substituição pelo traço retiram a oração da exclusividade da condição 

de localização geográfica -  a casa é perto da moradia do narrador - e, à maneira de “bom”, 

a colocam e separam em duas, como que entidades autônomas na economia desse trecho: 

“a casa do ótimo Carlinhos”; “perto”. “Bom”, “a casa do amigo”, “perto”, os três termos 

parecem dialogar pelo seu isolamento, criando um efeito surpreendente por tão discreto 

uso do repertório de pontuação. Uma possível leitura é que a proximidade da casa de 

Carlinhos é boa, assim como sair de casa para o ônibus é gostoso e a própria casa é um 

ambiente de chateação. 
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No entanto, estamos num universo em que a meiguice e o rancor vivem lado a 

lado, abraçados, e na sequência do trecho, o narrador volta-se à oposição entre o tempo 

do jogo e de Carlinhos e sua condição atual: “Poderia ir a pé. Prefiro o ônibus; basta a 

canseira do dia. Gente como eu, bobagem economizar níqueis. Jamais se tem alguma 

coisa. [...] O diabo é que não nasci trouxa, aqueles tempos de jogo, quando desempregado, 

me ensinaram que não nasci trouxa” (p. 107). A proximidade de Carlinhos, a calma do 

ônibus, desembocam, por dentro do narrador, na angústia em relação à sua situação. Não 

à toa, o parágrafo acaba com elocução, marcada por travessão, retomada na memória ou 

dita entredentes pelo narrador, da frase irritante da irmã: “- Só mesmo vendo aquele 

vestido” (p. 107).  

No próximo parágrafo, a interlocução retorna: “Calculem. E eu a aturar” (p. 107), 

como nos outros trechos dedicados ao ambiente familiar. O rancor, então, parece informar 

um ritmo peculiar do parágrafo, o paralelismo entre períodos que já havíamos destacado 

anteriormente. Vamos quebrar o parágrafo em linhas diferentes para destacar o recurso: 

“Calculem. E eu a aturar. 

Se perco as estribeiras, meto a boca no mundo, é a velha história – 

Estou dando escarcéu, acordando a boa vizinhança, mau exemplo. 

Quietinho. Feito um menino, feito criado”. (p. 107). 

Além dessa composição por sequências de três, vemos que, entre elas, há 

diferentes ritmos informados pela pontuação. As duas do meio, separadas e ligadas pelo 

traço, têm uma relação causal: se o narrador perde as estribeiras, ele é visto como um mau 

exemplo. A relação lógica, de causa, parece, nesse trecho, requerer uma marcação mais 

enfática, sendo retomada nas duas “pernas” da relação por uma reiteração, um dizer a 

mesma coisa com outras palavras que tem um efeito cumulativo um pouco retórico, pois 

acaba por enfatizar a própria condição inescapável do narrador, entre falar (meter a boca 

no mundo) e ser falado (mau exemplo). Já na última sequência, temos três orações 

marcando a condição em que o narrador se coloca atualmente. Novamente, o quietinho, 

isolado entre pontos, termo que ressalta a si mesmo, a própria quietude sem ação. Já as 

orações “feito um menino, feito um criado”, são comparações que ressaltam a passividade 

do narrador nessa situação, pois ele não só está como um menino, mas ele é, pela família, 

se supõe, feito menino.  

O narrador volta para oposição ideal com Carlinhos. Sua irmã deveria ser linda. 

No entanto, algo parece contaminar a ideação. O narrador nunca estivera na casa do 

amigo, ainda que soubesse o endereço, pois Carlinhos não esquecia dessas coisas (postal 
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de natal, dar o endereço, apoiá-lo no sonho), ao contrário do narrador. Uma dúvida 

esbarra: “Tanto faz” (p. 108). Será? “Talvez por isso não arranje bom emprego. Mas... E 

se eu não tiver jeito?” (p. 108). A idealização do amigo parece oferecer uma espécie de 

vazante, um efeito inesperado, pois ela não só dá um apoio para a identidade do narrador, 

ao oferecer um lugar a partir do qual pode se opor ao emprego que vê como inútil e a 

moral de sua família, mas também coloca em dúvida a sua própria identidade, “Eu não. 

Tanto faz. [...] E se não tenho jeito?” (p. 108), reiterando o “feito menino”, a sujeição 

(feito) e irrealização de si (menino, contrário ao grande jogador). 

Voltamos para a ação, o narrador passa pelo cobrador, e o leitor se dá conta de 

que a ação ainda está no ônibus. “Gostosa, a noite”, no entanto, um sujeito, tipo “de gente 

apoquentada” (p. 108), senta próximo. Estes lados, para o narrador, “parecem uma 

indústria de neurastênicos” (p. 108). A irritação irrompe e se desdobra em comentário, 

parece que um recurso típico para esses momentos: o rio, por debaixo da ponte, é ‘sujo”, 

“fedorento”, “asneira grossa” elogiá-lo, coisa de “asnos engravatados!” (p. 108). E do 

comentário, voltamos à lembrança, especificando o trecho anterior sobre o controle 

familiar.  

“Já curti um desemprego, cinco meses que só eu sei... Vida do joguinho. O dia na 

cama, a noite na rua. Cinco meses” (p. 108), esse é o tópico. Cinco meses que só o 

narrador sabe, mas era um tempo em que não faltava dinheiro nem levava desaforo. 

Estranho, pois anteriormente o narrador mencionou que não sabia como era. Todavia, ao 

voltar para casa: “Noites de levantar quatro-cinco contos! Mas jogo é jogo e [...] não foi 

uma vez que deixei o salão sem dinheiro para o ônibus. A casa... A família reunida” (p. 

108). A casa aparece desacompanhada, sem conjunção nem preposição, nem verbo, 

interrompendo a lembrança das noites de sinuca. O trecho é uma mistura de comentário 

e lembrança, por meio da rememoração de ações iterativas. Nesse trecho também há o 

jogo entre enumeração e períodos isolados de uma única palavra, no caso, de verbos: “O 

vagabundo, o ingrato, o perdido, o isto e aquilo ouvia sem dizer nem pau, nem pedra [...] 

Aborreciam-me. [...] Era o sono, que eu passara a madrugada em volta da mesa me 

batendo, jogando, suando, arriscando, perdendo, ganhando [...] Falassem” (p. 108). O 

trecho caminha para o cúmulo, uma afirmação categórica sobre a própria família: “Moral 

para a família rezadeira é aguentar máquina de cálculo oito horas por dia, aguentar chefe 

estrangeiro, bitola, manha, idiotice e ganhar seis contos no fim do mês. Hoje sou um bom 

rapaz...” (p. 108). O leitor é largado nessas reticências, suspenso ao final da imprecação 

contra o ambiente familiar, misto de queixa juvenil e crítica sociológica, para, então, 



48 
 

 

retomar a ação de forma direta, pelo verbo no presente e na primeira pessoa, “Dou o sinal, 

pulo” (p. 109).  

O trecho ganha uma velocidade inexplicável em relação à calma da ação que se 

passava no ônibus, suspensa entre os comentários com enumerações e lembranças que 

cumulam em imprecações: “Ganho a rua, dobro esquinas, olho o endereço num cartão, 

entro por um corredor, rumo a um cortiço.” (p. 109). Por quê? Seria a proximidade do 

encontro? Encontro com Carlinhos, com uma outra vida passada? Seria a própria 

contaminação pelo comentário irritado anterior? A casa era a última de uma fileira de 

moradias de ferroviários, e, em sua varanda, um casal num “pegadio sem modos” (p. 109). 

A moça vem atender. Carlos não está, e o narrador se desajeita diante das mulheres, 

“como sempre” (p. 109). Desespera-se diante da mulher que deve ser a irmã de Carlinhos, 

que, de fato, é bonita. O namorado também, “bem-apessoado”, “voz firme”. O narrador 

se admira: “como essas pessoas que não se intimidam ante outras me parecem 

superiores!” (p. 109). 

O narrador se despede. Temos uma sequência de ações, semelhante à que antecede 

o encontro frustrado com Carlinhos: “Curvo esquinas, subo ladeiras, acendo cigarros 

maquinalmente” (p. 109). Verbos em primeira pessoa, sem o pronome, no entanto, há 

algo que, em comparação ao trecho anterior, parece desacelerar a ação. Curvo, em relação 

a dobro, parece um ato mais contínuo, menos instantâneo e “de um golpe só”. Subo a 

ladeira suscita na imaginação também uma ação lenta, demorada, diferente de “ganho as 

ruas”. Por fim, temos o advérbio, que na sua própria extensão já prolonga e desacelera a 

enunciação, além de que o escolhido remete à ação repetida, maçante. De fato, o narrador 

está “encabulado”, “chateado”, os dois termos isolados entre pontos. A proximidade do 

encontro deixou a enunciação mais excitada, rápida, sua frustração a deixou mais lenta. 

É uma pena, o narrador perdeu uma noite agradável, mas talvez não fossem horas de 

visita. “É. Quem sabe... Não entendo dessas coisas. Tanto faz.” (p. 109). Novamente tanto 

faz, cuja repetição o deixa um pouco mais suspeito. Será que tanto faz?  

“Cedo, nove horas. Um bar, entro. Num sobrado, gente conversando na sacada” 

(p. 109). Novamente o paralelismo entre os períodos. Como vimos, isso é um mau sinal 

para o humor do narrador. Ele remata a bebida. “E agora, o quê?” (p. 109). É cedo, mas 

tarde demais para ir ao cinema, porque o último ônibus para o bairro volta antes do fim 

da sessão: “Porcaria de subúrbio!” (p. 109) (Um eco do conto “busca”, “Os ônibus 

passavam carregando gente que volta do cinema” (p. 54)). O namorado da irmã de Carlos 

“era alto e era loiro. Havia se arranjado muito bem” (p. 109). Quem? a irmã? O namorado? 
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O trecho ganha uma composição fragmentada, besouros caem, duas vezes, há uma 

imprecação contra o bairro e uma indecisão no narrador, e, então, de repente, volta a 

imagem do namorado da irmã do Carlos mencionada acima, até que irrompe na elocução, 

com travessão: “por que não arranjo uma namorada?” (p. 109). Alguma coisa fermentava 

no narrador, incomodava, e encontrou saída assim? Talvez, mas já parece para o leitor 

que não é “tanto faz”. 

O narrador se encaminha para voltar, dobrando uma esquina para o ponto de 

ônibus, e, enquanto lê uma propaganda de dentifrício, a pergunta volta mais uma vez, e o 

narrador inicia mais um trecho de comentário. Namorar? “Arranjaria uma dessas 

franguinhas bobas, que se ajustam a meninos bonitos” (p. 110). Ao pé do letreiro de creme 

dental, “meus dentes são amarelos, manchas de fumo” (p. 110). Namorar? “A filha do 

Daniel vive inchada pelo sargentinho da Aeronáutica [...] Para essa gente, distinção é usar 

roupa nova, ter namorado bonito... Essas coisas” (p. 110). Curioso que a franguinha 

namora o menino bonito, a filha namora o sargentinho, a irmã de Carlinhos se arranjou 

muito bem a um homem bem apessoado... as relações amorosas são colocadas todas a 

partir da mulher como agente das orações, do seu ponto de vista ou iniciativa, por assim 

dizer. Então, por que ele, o narrador, não arranja uma namorada? O desejo do narrador 

parece que se encontra barrado, sem para onde ir, e ele espera o ônibus, que não vem.  

O impasse do desejo amoroso se projeta ou se espalha para outros lugares além da 

ação, e o comentário se encaminha para o bairro: “A vila é bem mesquinha, rodeada de 

fábricas, dezenas de bares, três igrejas, um grupo escolar. O casario feio abriga mal gente 

feia” (p. 110). As ruas iam sujas, e as crianças, na saída do grupo escolar, a pisar o barro 

e empurrar seus corpos magros. Nos cinco meses de desemprego, o narrador acordava 

tarde e podia ver aquilo melhor. Ia aos bares, mas aquilo que “não estava certo” (p. 110) 

o deixava encabulado, e enveredava mal. “Um sentimento confuso, uma necessidade 

enorme de me impingir que não era culpado de nada. [...] Culpada era a vila ou alguém 

ou muitos [...] Eu tinha culpa de quê?” (p. 110). O narrador, quando deslocado no tempo 

da própria vila, acordando tarde, pode “ver melhor” o que ali acontece, o que não estava 

certo: vive-se mal e, apesar de que “qualquer ignorante podia perceber que aquilo não 

estava certo” (p. 110), não se sabe exatamente o porquê: de quem é a culpa?  

Voltamos para a ação, o narrador ainda espera o ônibus, e o que lhe sobra, da noite 

que era para ser agradável, é “tédio e raiva” (p. 110). Decide então tomar uma iniciativa 

e volta a pé para a vila. Passa o pontilhão, cruza o quartel, onde uma sentinela se encosta 

a uma prostituta. Ensejo perfeito para mais um comentário do narrador, que faz piada com 
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o quartel intendente: “Quartel indecente!” (p. 111). Ao passar, o casal fortuito olha para 

o chão, espera. O narrador segue, topa um atalho. O que era um campo de futebol, parece 

ceder às indústrias que surgem acompanhando a linha do trem, “acompanhando tudo”, a 

“várzea escura, breu” (p. 111). O narrador segue pelo escuro, guiado pelas luzes da 

serraria, e lamenta mais uma vez não ter encontrado Carlinhos, caso contrário, “não 

estaria tateando este breu” (p. 111). Repete em voz alta, para si, como que para distrair a 

solidão, “quartel indecente” (p. 111).  

O narrador chega à vila, com os sapatos cheios de pó, e entra num bar, com sinuca 

ao fundo. Alguns o reconhecem, outros reconhecem e fazem que não, e o narrador se diz 

baixinho: “sujeitos bestas”, para “justificar-me que estou acima deles” (p. 111), como 

ocorreu com o “quartel indecente”. Mas logo o narrador cai em si e reconhece ser “um 

pobre-diabo como os que jogam” (p. 111). Então o narrador pede para entrar na partida e 

os quatro se entreolham, como “também a sentinela e a maloqueira entreolharam-se” (p. 

112). Um “tipo musculoso”, com “braços enormes” (p. 112), mediu o narrador. Aceitam-

no, que desata o paletó, se prepara, e pede uma cachaça grande. Algo estranho acontece 

neste momento, no diálogo. Seu Neves, para quem o narrador havia pedido a cachaça, lhe 

pergunta “Em cima do café?” (p. 112). O narrador não entende. Seu Neves continua: 

“Puxa, não ouviu? Disse três vezes” (p. 112). As três vezes que foram ditas são omitidas 

pelo narrador, que não as havia ouvido. Esse lapso é estranho, pois está em contraste com 

a capacidade de observação mantida na descrição da cena de sua aproximação da mesa 

de sinuca: “O mulato meneou a cabeça. Aquele sim, um bicho”; “os quatro se 

entreolharam” (p. 112). Essas duas observações, escolhidas como exemplos, denotam que 

o narrador é capaz de observar coisas não aparentes, como a capacidade de “ser bicho”, 

ou gestos furtivos, discretos, de cumplicidade, como o entreolhar.  

Mas ao passarmos para o trecho após o diálogo, vemos que algo acontece com a 

percepção do narrador, pois a enunciação começa a tomar um caráter fragmentário, 

acompanhando o percurso errático da voz interna do narrador, vacilando entre lembranças 

e lamentações:  

Chateado [...] Um gole. Esperei que ardesse na garganta. O modelo do 

cartaz tinha dentes tão brancos [...] Talvez, nesta vida besta jamais 

estarei com uma mulher como aquela. [...] O mundo para mim não tem 

dado voltas [...] Meus sapatos furam-se, os ternos estragam-se, continuo 

o mesmo sujeito. Escritório, taxa de colégio, irmã galinha. Vida xepe, 

porcaria! (p. 112) 

E continua no próximo parágrafo, “tanto preparei o postal... Queria tanto rever o excelente 

Carlos!” (p. 112). 
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O narrador está se distraindo, se perdendo, ao esperar sua vez na partida. E a bola 

branca, a fatal, que sempre vem para terminar o seu sonho com Carlinhos, reaparece, 

dessa vez como a sua condição de entrada no jogo. “Vejam a bola branca... Se caísse, eu 

teria um sete e um cinco de boca” (p. 112). Mas um sujeito ganha a partida, não chega a 

vez do narrador: “Diabo de branca” (p. 113). E, então, a pergunta da namorada 

novamente: “que maluquice de ideia de namorada é essa, que hoje me anda na cabeça! 

Aqueles ingleses do escritório deviam aturar desaforo, para saberem o que é vida. Aturar 

desaforos” (p. 113). Que mudança estranha de assunto, da namorada que continua a voltar 

ao pensamento para os ingleses do trabalho.  

A branca continua a rodar, sem chegar a vez do narrador. Seu Neves olha 

entediado para ele, o dono do bar tem uma história triste e o narrador não gosta de contar, 

mas também é uma história triste como outras da vila, lembra, que, como sabemos, é 

rodeada de fábricas e em que não existe uma só rua asfaltada, em que há algumas dezenas 

de bares, três igrejas, um grupo escolar. “Olhem seu Neves”, chama a nossa atenção para 

a história do dono do bar, “às vezes, penso que é um homem que já morreu” (p. 113). O 

trecho da partida começa com uma marca de interlocução, “vejam a branca”, que 

reaparece em “olhem  seu Neves”. Além disso, o narrador diz que às vezes “pensa” que 

seu Neves já morreu. Estamos no pensamento do narrador, que se distrai enquanto a sua 

vez na partida não chega, no entanto, no pensamento ele pensa e conversa com o leitor? 

Com alguém?  

Finalmente, é a sua vez na partida. O álcool já lhe “rondava a cabeça” (p. 113). 

“Terceiro, quarto copo, nem sei [...] repetição de cigarros, pegando no taco de longe em 

longe. A angústia me vem, cada vez que penso em coisas sérias, quando bebo. Começos 

de desmaio, muita vez, quando bêbado, penso em coisas sérias” (p. 113). Há no trecho 

uma ênfase na repetição: quando bebo/ quando bêbado; penso em coisas sérias; de longe 

em longe; repetição de cigarros; terceiro, quarto copo”. O narrador evita ter os 

pensamentos sérios, mas a repetição já o embriaga, baixa-lhe a canseira, o amargo na 

boca. O jogo era fácil e estava ali a deixa, “era só empurrar”: “derrubava a rosa, colocava 

a azul, fechava o jogo. Pagava meu tempo, meia-noite e tanto, ia dormir” (p. 114). 

Novamente a sequência rápida, de três orações, que indicavam, na expectativa do 

narrador, a facilidade da jogada, mas que aumentam a frustração: “mas que jogo triste!” 

(p. 114). Novamente, num momento de inflexão emocional do narrador, escapa-lhe a 

pergunta sobre a namorada. Por que não esquece esse assunto, pergunta a si, e como 

resposta tem: “A cara dura, os beiços duros, a cabeça doendo” (p. 114). O assunto da 
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namorada não continua. Ele irrompe a cada vez que o narrador atinge uma inflexão de 

desconforto consigo? O trecho ganha uma composição heterogênea, “não me lembro da 

cor dos cabelos da modelo de propaganda [...] o mundo de dimensões do pano verde de 

uma mesa de sinuca. Quase bicou o seis, não tropiquei por bem pouco. Estou nervoso, é 

este medo sem jeito”. A bola cai na sorte, desaponta o narrador, “mal, péssimo” (p. 114). 

Seu jogo está menor, e nos chama a atenção: “vejam a que meu jogo ficou reduzido” (p. 

114).  

O narrador vai para casa, como uma decisão, tomada prontamente e contrária a 

alguma outra sugestão: “vou é para casa” (p. 114). Semelhante ao desfecho de “Maria de 

Jesus de Sousa”, há a cena da pia, da ablução, em que o narrador prepara seu descanso 

reparador: “muito urgente é dormir, luz apagada, travesseiro, solidão, nada...” (p. 114). 

Mergulhar na pia... é uma cena de batismo, de renascimento? O personagem necessita de 

solidão para se recuperar, se reparar da frustração dos encontros e desencontros da noite? 

Não é o que parece, mas há um desfecho ostensivamente circular: “Mas amanhã, repetição 

de relatórios. Meus olhos viajarão do teclado aos corpos taludos dos homens das sacarias” 

(p. 114). Os olhos inchados, que pesam, voltarão a perambular pelas paredes do escritório.  

 

Vimos que o enredo se estrutura de maneira semelhante ao conto “Busca”: o 

narrador sai de casa, insatisfeito, e para lá volta, sem nenhum acúmulo; não encontra 

aquilo que procurava, idealmente, “o ótimo” amigo Carlinhos, e se lança a um retorno ao 

passado na mesa de sinuca, retorno frustrado, pois seu jogo se reduziu, está menor, como 

o próprio narrador, “feito menino”. Esse movimento de expectativas frustradas sobre o 

passado corre junto a uma estrutura que coloca, no mesmo grau de dedicação da narrativa, 

a ação, a lembrança e o comentário, passando de uma a outra sem marcação; 

paralelamente, como uma espécie de subtexto, tem-se o desejo amoroso velado, a 

pergunta da namorada que surge e é como que recalcada, soterrada por um comentário 

que surge quase sempre na sequência, e, também, o amigo idealizado, bonito por meio da 

figura feminina da irmã, taco viril, “parceirão”. E se, num universo que marca a virilidade 

como algo positivo, o universo das paradas duras, dos tacos viris, dos homens de braços 

enormes da sacaria, de gringos de braços enormes no bar de madrugada, o narrador não 

tem jeito do mesmo modo que não arranja uma namorada? E se arranjasse, seria uma 

franguinha, oposta às pernas bonitas da irmã de Carlinhos, tal como os braços finos do 

narrador são o oposto da virilidade taluda e sossegada dos homens da sacaria.  
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Sossegada... O narrador caracteriza a vila como “fábrica de neurastênicos” (p. 

107), gente mesquinha que vive apoquentada com roupas, namorados bonitos, tal como 

a mãe do narrador vive apoquentada com latas de flite, sabonetes, tal como o narrador 

vive “sempre amolado” (p. 107) com as camisas que nunca sabe onde estão. Vimos que 

uma parte importante do enredo é o comentário, e um de seus gêneros presente no conto 

é o comentário de si. Esquematizando o que foi apontado anteriormente, o comentário do 

narrador passa de uma estrutura mais bem acabada, com marcas de interlocução, 

indicando seu distanciamento em relação à ação como também sua capacidade de fazer 

considerações críticas gerais (sobre a vila, a vida mesquinha), para o comentário de si, 

que ganha paulatinamente uma composição mais desarranjada, culminando com o longo 

comentário do desfecho.  

No entanto, esse autocentramento do narrador pode ser constatado de maneira 

progressiva pela irrupção da fala voltada a si (“por que eu não arranjo uma namorada?”), 

como uma espécie de mistura de ação (discurso direto) e gatilho para o comentário, quase 

sempre com um efeito encobridor sobre a própria pergunta. Não há, todavia, um acúmulo 

de autoconhecimento por parte do narrador, não há insights, ou momentos de revelação 

que sintetizem as suas dúvidas sobre si; pelo contrário, há uma progressiva perda de 

controle, ao passo que a ação frustra as expectativas (não encontrar o Carlinhos, perder o 

objetivo da noite, a bola encaçapada na sorte e, talvez, a própria namorada não 

encontrada) e contamina progressivamente o comentário, como a própria embriaguez do 

narrador, desfazendo o efeito comum desse tipo de enunciado, a princípio, que é a 

explicação, e, no caso específico do comentário de si, o controle de si por meio da 

atribuição de sentido para as próprias ações.  

Em vez de buscar algo que não sabe o que é, o narrador vai ao encontro do amigo, 

ao mesmo tempo parceiro ideal e lembrança idealizada de um tempo passado feliz. No 

entanto, o encontro se frustra, e o narrador se perde progressivamente, se vê “tateando 

esse breu” (p. 110). Seria a sua solidão se aprofundando? Ao não encontrar o amigo ideal, 

o único desejável (os outros encontros são todos negativos, a não ser em relação às figuras 

próximas a Carlinhos, mas que elas também acabam por despertar alguma consideração 

negativa do próprio narrador em relação a si), e ao perder a própria imagem ideal de si ao 

constatar a sua inépcia atual na sinuca e a volta inevitável à casa e ao trabalho, campos 

negativos na formação de sua identidade, o narrador parece perder controle da própria 

enunciação. A volta, nesse sentido, é mais desarranjada, como no desfecho em que o 
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cenário do trabalho apresentado é desorientado, se comparado com os comentários 

anteriores sobre os “ingleses” e as “gravatas” feitos ao longo da narrativa. 

O deslocamento do narrador, então, se dá em muitos níveis. Desempregado, pode 

ver as crianças andar no bairro; sem programa, observa que os ônibus da vila não batem 

com os horários de lazer do restante da cidade; sem companhia, a vila é mesquinha, a 

distinção vem de uma roupa nova, um namorado bonito; sem Carlinhos e a sinuca, o 

ambiente familiar é limitado, “rezadeiro”, “bitola”: o deslocamento do narrador é como 

se desse, para ele, uma visão privilegiada e problemática sobre sua própria condição. Ele 

não reconhece o mundo que se oferece a ele e vacila entre a imprecação, a injúria e a 

aceitação tácita e talvez fingida (“tanto faz”), mas nem uma nem outra resolve o 

problema, resolve o desejo que se encontra sem saída, pois em todas falta a própria 

possibilidade de ação, de modo que a pergunta permanece, encontrando seu caminho até 

a fala: por que eu não arranjo uma namorada? 

Vimos que a enunciação apresenta mudanças conforme passa da lembrança ao 

comentário e à ação, ganhando um ritmo mais sincopado, com períodos mais curtos e 

menos efeitos de subordinação. Há também os paralelismos entre períodos, revelando 

ritmos: períodos curtos concatenados, seguindo de períodos longos com o paralelismo na 

sequenciação de orações, voltando para períodos curtos, como no trecho que foi destacado 

anteriormente. Mas como isso se combina com o aprofundamento da solidão do narrador? 

Que ritmo é esse, jogando curto e longo? 

Se considerarmos que o comentário tem uma relação de derivação em relação à 

ação, explicando-a,  a ação, nesse caso, parece frustrar o comentário, pois seu ritmo 

sincopado lhe dá um caráter obstrusivo, que resiste ao engajamento do narrador de tal 

modo que pudesse construir algum sentido para si a partir da própria ação. É um ritmo, 

nesse caso, da frustração. Por outro lado, o comentário serve como uma espécie de 

“escadinha” para essa frustração, como se diz em relação aos quadros humorísticos, com 

suas construções de orações recorrentes, acumulativas, até o corte final no plano da ação, 

em período curto, estancado. Já a lembrança, ela é um campo significativo para o 

narrador, para qual ele atribui um afeto e uma expectativa, além de uma “significação” 

para si, portanto, parece lógico o predomínio de construções pautadas na subordinação, 

que estabelecem cadeias mais longas e contínuas de significado em um período.  

Vimos, então, nos três contos analisados de Malagueta, Perus e Bacanaço, como 

a enunciação, por meio das mistura dos tempos verbais, pode se articular de forma 

ambígua com o plano da ação, gerando uma trama dispersiva; como a enunciação pode 
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construir uma relação de proximidade entre narrador e personagem, retirando o primeiro 

de posição privilegiada e o colocando, junto com o leitor, suscetível à ação; e, por fim, 

como a enunciação pode assumir caraterísticas diferentes conforme se trata da ação, do 

comentário ou da lembrança do narrador, nos informando sobre as possíveis 

características de cada um desses planos e as relações específicas entre eles no conto em 

questão, sobretudo a correspondência entre o esvaziamento da ação e a dificuldade cada 

vez mais enfática do narrador de narrar a si.  

Ambiguidade e dispersão, proximidade e suscetibilidade, esvaziamento e perda de 

si. Voltaremos a tratar desses assuntos nos próximos capítulos, e na sequência 

apresentaremos a análise dos contos de Abraçado ao meu rancor. 
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2 A APROXIMAÇÃO PROBLEMÁTICA EM ABRAÇADO AO MEU RANCOR 

 

Um saber sem ilusão é uma ilusão toda pura 

(SERRES, 1974) 

 

 Na sequência, analisaremos três contos de Abraçado ao meu rancor. Trata-se de 

“Maria de Jesus de Souza (Perfume de gardênia)”, “Tatiana Pequena” e “Uma força”. O 

método de exposição será semelhante ao do capítulo anterior, em que seguiremos 

lentamente o avanço dos contos, nos detendo quando acharmos necessário na construção 

de alguns parágrafos específicos, por vezes comentando período por período. Ao final de 

cada seção, comentamos com mais detalhes os recursos formais que foram destacados na 

leitura e, por fim, apresentamos uma interpretação de seus possíveis efeitos de leitura. No 

próximo capítulo, essas interpretações serão retomadas, comparando os diferentes contos, 

principalmente tomados por cada um dos dois livros. 

 

2.1 Estou aqui, a nenhum  

 

O conto em primeira pessoa “Maria de Jesus de Souza (Perfume de Gardênia)”, 

ao contrário de muitos do autor, não se inicia com o típico período curto isolado por 

quebra de linha, formando uma espécie de tópico frasal do enredo ou um mote. No 

entanto, o conto se inicia com uma espécie de onomatopeia, mas como não há remissão 

a um referente cujos fonemas deveriam mimetizar, parece mais um trejeito, como um 

“tique”, na linguagem da narradora. “Pó-pó-pó-pó-pó-ró-pó-pó não marca, o que fala é a 

grana” (p. 405). O efeito dessa sequência de monossílabas é uma frase rápida, que acaba 

com uma afirmação categórica que, como tal, por sua enormidade (uma alta carga de 

significado em tão curta sequência de significante), agrava ainda mais a velocidade da 

enunciação. Não há a quebra de linha, mas talvez tenhamos um recurso com efeito 

semelhante, pois o curto período inicial já abre para o leitor o universo da narradora ao 

menos em dois aspectos: a velocidade da enunciação, que de fato se verifica na sequência 

do texto, e o “problema” geral ao redor do qual gravita a trama: o problema do dinheiro.   
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Na sequência do parágrafo, longo, ocupando toda a página da edição que 

comentamos, há a especificação do problema que envolve a trama e que é o ponto de 

partida para a caracterização da narradora. Ela tem sido chamada de “Mimi Fumeta’, 

havia sido enganada por um cliente na noite anterior e tem pouco dinheiro consigo. No 

entanto, a caracterização mais evidente da narradora se dá pela sua “performance” 

discursiva. Vejamos um trecho:  

Macho, só por ser, já é fogo. Um descalabro, no mínimo. Embobeci. 

[...] Isto será sina, meu Deus? Não quero acabar catando papel. Mas não 

é que no meu pedaço só baixa fio desencapado? Uma alma boa, uma 

mãe-de-Deus abençoada não me aparece. Este mar não ‘tá dando pé’. 

(p. 405). 

 Novamente, há uma velocidade nesse trecho, mas a que se deve ela? Primeiro, os 

períodos minúsculos, sem conjunções, sem subordinação, característica que já vimos em 

outras ocasiões. Há também uma espécie de ausência de narração nesse trecho, pois se 

trata de um monólogo em discurso direto, por assim dizer, que se poupa dos preâmbulos 

da ação, como a descrição, abrindo mão, portanto, do seu efeito de estabilizar a ação num 

horizonte imaginativo, como a ambientação e a contextualização da própria ação em 

relação à trama (HAMON, 1993). Há também um efeito de rapidez gerado pela escolha 

lexical. As gírias têm um efeito iterativo, categórico, que permitem sintetizar grandes 

cadeias conceituais ou de ações em poucas palavras, como em “E pó-pó-pó não me 

interessa” (p. 405). O que é o pó-pó-pó? Não é possível ter certeza, mas imagina-se que 

é toda a circunstância em que se encontra a narradora ou tudo aquilo que não lhe resolverá 

essa circunstância: a falta de dinheiro, a indiscrição do apelido.  

Ainda no mesmo “bloco” do conto (mais a frente há um espaço em branco 

separando esse primeiro trecho), há o início da ação, com a narradora a ganhar as ruas da 

Lapa. Como que ilustrando, por oposição, o trecho comentado anterior, as ações narradas 

(“A pivetada miúda, lambida, escorrida das cabeças-de-porco ganha a praça e já dispara 

rumo ao aterro do Flamengo”, p. 406)  e a ambientação (“O sol na praça Paris bate feito 

uma lua”; “Lá em cima, à direita, entre as palmeiras, o Outeiro da Glória, beleza, que 

espia sempre”, p. 406) desaceleram a narração, que ganha períodos mais longos. O 

encadeamento das ações também parece favorecer a passagem de um período a outro, o 

que mantém uma mesma cadeia de significados (a narradora sai à rua; as crianças brincam 

e a encontram; a narradora tenta se esconder; as crianças a humilham).  
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Há um espaço em branco, separando esse primeiro trecho do conto, mas há 

continuidade na ação, com as crianças a xingar a narradora ao longe. O que esse espaço 

em branco, então, separa? O primeiro trecho teria sido uma introdução à narradora, uma 

primeira caracterização sua e de sua situação inicial, e, agora, após o espaço em branco, 

começaria o enredo? Não é possível dizer. O que ocorre, a partir desse ponto do conto, é 

a articulação entre dois planos de enunciação distintos, como já vistos em contos tratados 

aqui, que se unem e distanciam num jogo particular, os planos da ação propriamente dita, 

a diegese, e o plano do monólogo da narradora. No entanto, como veremos, nesse conto 

essa mistura parece, se comparada aos contos abordados anteriormente, ainda mais 

radical, dada a construção linguística sincopada e particular desse monólogo.  

Após ameaçar com um pedregulho os meninos que já vão longe, inicia-se um 

trecho de dois parágrafos em que a narradora dá vazão à sua fantasia redentora. Vejamos:  

Mas eu tenho de puxar o pé desse barro sem sair respingada. Cavar um 

trampo no bar e boate Primor. Aí, me mando da Lapa. [...] Hei de fazer 

base, arrumar um capital lá no Primor. [...] Já pensou? Eu, senhorita 

Maria de Jesus, a enxuta, mãos manicuradas, a gata mansa, cabelo feito, 

anéis, cada duana de preço bonita escorrendo no corpo, bacaneando na 

noite do Bar e Boate Primor, girando de par constante na média-luz da 

pista [...] Senhorita Maria de Jesus, a naime, a mina tranchã, a que 

desfila. Toda dama. (p. 406-407). 

No entanto, a fantasia é contraposta “de chapa” com o plano da ação: “Mas, no 

momento, escangalhei [...] O jornaleiro berrando. E o sol me dando de chapa” (p. 407). 

O berro e o sol de chapa se colocam na oposição ao som ambiente e de ar-refrigerado em 

que a narradora envolvia sua fantasia anterior. Mas, mesmo no plano da ação, a narradora 

insiste na fantasia: “Remexo na bolsinha, cato o que restou [...] Prefiro uma revistinha de 

fotonovela e fico olhando, no largo da Lapa, aquela gente limpinha e bonita das 

fotografias” (p. 407). Na revistinha, o moço filho de industrial acaba casando com a moça 

pobre, mas “direitinha”, que termina por viver “nas pompas de princesa”. Mas nessa 

fantasia, para a narradora, “não dá para acreditar” (p. 407). Alguma coisa ali é demais e 

é diferente da sua fantasia de dois parágrafos atrás, em que se via a dançar em meio aos 

“majorengos dos negócios, cada alto funcionário público, baita doutor barão, homem de 

grana” (p. 406).  De tal maneira que a influência dos cosmos parece mais crível: “procuro 

o horóscopo. Opa! Vai chover na minha horta. Olhe aí, olhe aí. Estão rezando um recado 

grande na minha cabeça” (p. 407). E a sequência do trecho é muito curiosa, pois há uma 

identidade entre o monólogo e a ação ao ser narrada, como num discurso direto, a leitura 

que a narradora faz do horóscopo:  
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Alegre-se, garota de virgem! Com toda certeza você já pressente que o 

amor está rondando por perto e que, devagarinho, está chegando cada 

vez mais. O astral à sua volta está perfeito: vibrações harmoniosas, 

cheias de alegria e irradiando muita simpatia. (p. 407) 

 O trecho segue até o final do parágrafo. Esse trecho tem um efeito, num momento 

posterior da leitura, de agravamento da precariedade da fantasia da narradora, pois o 

horóscopo, com seu otimismo sem necessidade de justificativa e sua efusividade sedutora, 

parece um contraponto exagerado, irônico, ao desenrolar da trama. Inclusive, ao olharmos 

de modo detido, o horóscopo faz quatro anúncios para a narradora: a de que o amor a 

ronda e fará uma aparição repentina; a de que sua saúde encontra-se em momento 

favorável; a de que seus planos profissionais encontram condições para vingar; e que sua 

persistência será recompensada. Voltaremos a esses anúncios posteriormente, mas vale 

indicar a adesão, já enunciada pela coincidência entre plano da ação e plano do monólogo, 

da narradora ao oráculo: “Este horóscopo tem de ser quente, só tem. [...] E se for meu dia 

de sorte? Meu Deus, me dá uma luz, umazinha só que, na continuação, pego força e me 

embalo, me aprumo.” (p. 408). 

Na sequência, há um trecho em que a narradora faz um comentário geral sobre a 

condição da Lapa e de sua profissão, acossada entre sustentar os cafetões ou estar à mercê 

das rondas policiais. Curiosamente, o trecho começa categórico, “Quem vai à Lapa deixa 

a alma em casa. Quem caiu aqui, aqui se arrume” (p. 409), afirmações sentenciosas que 

se contrapõem ao desejo da narradora, de arranjar algum dinheiro inicial para “aí, Lapa, 

me desculpe o português ruim e fique com Deus” (p. 409).  De alguma maneira, a 

contradição entre fantasia e o plano da ação é reforçada pela própria elocução da 

narradora.  

O monólogo recua então para a lembrança do “flagrante de maconha”, 

mencionado no início do conto. Há a narrativa, de modo iterativo, por ações gerais e 

recorrentes, do episódio, como a aproximação dos “caras da rua Taylor” e o progressivo 

convencimento da narradora a entrar na “transa da erva” (p. 408-409). As amigas se 

afastam e, depois do flagrante, vem o apelido, Mimi Fumeta, encarado como um 

suplemento de azar pela narradora: “esse apelido dá um azar do cão, entrega a jato [...] 

Sai de mim, azar do capeta” (p. 409).  

Acaba o comentário sobre o caso e volta-se novamente para a fantasia. A fantasia 

não suscita nenhuma pergunta sobre a interlocução, a fantasia comunica com o próprio 

sujeito, é um discurso típico para o monólogo. Mas e o comentário? E há dois tipos de 
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comentário, o sobre as condições da profissão, e há os comentários sobre o passado da 

narradora. É curioso notar que a memória pessoal se organiza, no nível da elocução, como 

um comentário, com algum nexo causal e explicativo. É isso justamente o que causa o 

estranhamento em relação ao seu possível interlocutor? Ora, por que a narradora explica 

algo para si? ela já não sabe essa explicação? já não ouviu dela mesma? Já a fantasia tem 

uma elocução mais solta, mais ao sabor da associação livre, que salta de um assunto a 

outro mais por analogia do que por relações causais. Vejamos como se dá a fantasia nesse 

trecho:  

Minha moral desce a zero. Mimi Fumeta, ora que onda, mas que 

bandeira! Sai de mim, azar do capeta... Que eu quero ser senhorita 

Maria de Jesus de Souza, tanta gente vive bem neste mundo de meu 

Deus, eu quero paz, não cuido da vida alheia. Só pretendo ser do jeito 

que estou lá na certidão de nascimento. Senhorita Maria de Jesus, a que 

vai brilhar na noite do Bar e Boite Primor. Dama. Para se sentar na 

minha mesa tem de ser doutor e outros brilhos. (p. 409) 

 O trecho passa da pecha indiscreta recebida pela narradora para seu desejo de ser 

apenas aquela de antes, da “certidão de nascimento”, viver bem como “tanta gente”. Mas, 

na sequência, vemos que seu desejo não é tão básico e unânime, pelo contrário, ele é 

representado por uma imagem bem específica, por uma distinção isolada entre pontos: 

Dama.  

O trecho segue com um caso exemplar, de um “abonado” que “tirou, de estalo, a 

mulher daquela vida”. A mulher “nem era das mais bonitas, [...] mas ganhou força, tomou 

banhos de mar, embonecou-se” (p. 409). Após esse relato exemplar, há uma frase em 

discurso direto, com travessão, “diz que eu não sou gostosa?” (p. 409). Assim, a narração 

volta à ação, por meio da palavra da narradora, palavra em relação compensatória com a 

própria fantasia elaborada pelo monólogo: se a outra nem era tão bonita e conseguiu 

acertar o golpe de sorte, por que ela não conseguiria também? No entanto, “estou aqui, a 

nenhum” (p. 410), e o verbo no presente e em primeira pessoa complementa a ênfase na 

presença da narradora dada pela elocução, pelo dito em “voz alta”, só que a contrapondo. 

Ela caminha então por debaixo dos Arcos da Lapa, curtindo ressaca e fome, imaginando 

um almoço, lamentando o problema com a polícia e a falta de dinheiro. Alguém faz 

deboche, chama-lhe pelo apelido. Ela tenta, faz que vai se vingar, mas o atrevido foge por 

uma veneziana. Há algo de teatral, de protocolar na raiva da narradora, que, logo na 

sequência, passa a descrever a “Lapa de dia”, a Joaquim Silva, a rua que “mais canta”, 

“um mundo bem redondo”, “com tanto sossego [...] na pasmaceira calorenta da tarde” (p. 
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410). Esse comentário descritivo de um trecho do bairro, como apontado pelo campo 

semântico pinçado acima, se dá com uma carga diversa da urgência e dos contatos 

estridentes e atritivos que haviam se dado até então. Contraposto ao trecho anterior em 

que a narradora refletia sobre as circunstâncias em que se encontrava, nesse trecho, dado 

à calma observação, a própria construção das frases se torna mais esparramada, com 

períodos mais longos e a recorrência de enumerações:  

Jogo do bicho desembestado corre frouxo, tem até leão de chácara para 

cuidar da disciplina do ponto, bookmakers, gente da muamba, 

expedienteiros, e enxameiam crianças perturbando, jogando pelada na 

calçada, tanta cantoria de passarinho nas gaiolas penduradas no 

preguinho do lado de fora, chilreio, como tem, papa-capim, canário-da-

terra, curió, pintassilgo, até coleiro tem e currupacos, esporro de 

papagaios, nesta pasmaceira calorenta da tarde. (p. 410). 

Apesar do uso dos verbos, é uma espécie de período nominal, pois não há uma 

ação propriamente dita, mas a enumeração daquilo que “tem” nesse trecho do bairro. 

Curioso que a profusão de objetos e sons, de agitação, como a das crianças que, dessa 

vez, não a provocam, nesse caso, corresponde a um momento de trégua à agitação interior 

da narradora, que remata: “Mundo bem redondo tem de tudo para mostrar, mundaréu 

mesmo, então” (p. 410-411). Há o recurso à redundância, a ênfase do não desdobramento 

dessa imagem, de sua suficiência, pelo uso do “mesmo” e do “então”, sugerindo um 

mundo à parte, fechado. Talvez fechado à própria narradora, que apenas o observa e 

segue, ao final, “caminho” (p. 411).  Essa descrição se contrapõe à Lapa da noite, que 

também é um mundo à parte (“caiu na Lapa já era”), mas de outra espécie, nada redondo, 

pelo contrário, farpado, perigoso, “na brasa”. 

No entanto, algo ainda permanece, antes de cair a noite. A narradora vai “pendurar 

um sanduíche no botequim dos mendigos”, e lá encontra um “casal sebento de mendigos 

[...] sentados ao meio-fio” (p. 411). A narradora observa, mas agora implicada, pois a 

própria observação é narrada: “vou ver, pisando macio”. “Estão namorando”, e o mendigo 

escolhe, dentro os restos de cigarro catados à rua, um melhor, e “numa gentileza, quase 

tímido, amorosamente, oferece a ela. (quebra de linha) – Toma.” (p. 411). A narradora 

sai, o “coração pequenininho”, o dia está acabando e é a hora dos namorados, mas 

“namorado limpinho a Lapa não tem, não” (p. 411). Acaba o dia e acaba a calma 

observação da narradora, coincidindo o clímax de comoção desse interlúdio com o seu 

fim, afinal, a noite caindo, a Lapa vira outra, e diante do enamoramento humilde, ao pé 
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do chão, muito distante das grandezas que sonha para si e da urgência de suas próprias 

circunstâncias, a narradora só pode ir embora. 

“O mulherio da braba se põe à rua”, que “vai ferver”. “Uma e outra [...] já com 

freguês”. “É a brasa” (p. 411). Vejamos o campo lexical que abre a noite da Lapa: braba, 

ferver, já, brasa. É o primeiro parágrafo descritivo que inaugura esse novo momento da 

narrativa, com ações iterativas e sujeitos que determinam tipos desse novo cenário: “O 

mulherio [...] desentoca”; “Chega mina do Mangue, do Estácio”; “uma e outra, 

melhorzinha”; “Outras, tiro-a-esmo” (p. 411). Na sequência, um comentário sobre o 

cliente típico desse primeiro horário da noite, os “fregueses-família, gente casada bem e 

considerável”, que, sem beber, são rápidos, pagam antes e vão embora. Caso contrário, 

“depravam, dão cinema [...] Ficam machinhos [...] Exigem mulher que batalhe nas três 

armas”, mas sóbrios, são os “melhores para um faturamento bom” (p. 411-412). 

Novamente, um comentário explicativo que nos coloca a pergunta da interlocução do 

monólogo: a quem narradora explica os expedientes noturnos da Lapa?  

Voltamos para ação, a narradora fila um cigarro e brinca com os gatos do passeio 

público: “Brinco, à toa, com os gatos vagabundos do Passeio, na folhagem, brinco” (p. 

412). A repetição do verbo, no início e fim da frase, indica uma ação que termina em si, 

sem finalidade outra, conforme a sua própria gratuidade. A narradora parece estar 

deslocada das exigências do métier que foram explicadas acima, não acompanha a brasa 

da hora, se demora a brincar à toa antes de ir procurar um lugar para “montar ponto”. (p. 

412). No entanto, algo muda na enunciação. A narrativa da ação assim como a narrativa 

do próprio pensamento, por assim dizer, têm uma característica mais fragmentária a partir 

desse ponto, se comparada aos trechos da descrição. Vejamos:  

Ontem, dia de cão; o dia é hoje, pode ser. Vou montar ponto lá em cima, 

na Evaristo da Veiga, já pedacinho da Travessa Marrecas. Cabeça, 

cabeça, Maria de Jesus. Dou um trato na melena. Retoco o ruge, o 

batom da boca, com calma. Sua cabeça é seu mestre. (p. 412). 

Nesse trecho temos uma intercalação entre monólogo, com trechos dirigidos a si, 

e ação. Vejamos outro trecho: “Fico incerta. Não pode pressa, não me valerá. Nem 

adianta. O malandro demais se atrapalha. Mas tem um quê; inda que seja cedo, devo me 

acender. [...] Ô Deus, me dá uma luz!” (p. 412-413). Temos, então, uma ação, ainda que 

interna à narradora (fico incerta), um autoaconselhamento, espécie de planejamento para 

ação, e uma fala interna, dirigida a Deus.  
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Pode parecer óbvio que, da descrição para a voz interna da narradora, para a 

narração de seu próprio pensamento, passando pela ação, a enunciação se torna mais 

fragmentada e dispersiva, se lembrarmos de textos que recorrem, por exemplo, ao 

chamado “fluxo de consciência”, que pressupõe uma certa identidade entre pensamento 

e linguagem. No entanto, o que ocorre quando a ação e a descrição se tornam elas também 

fragmentadas? É importante ressaltar que, apesar de tanto a descrição, como a ação, o 

pensamento, a fantasia e a lembrança estarem todos sob uma mesma voz, a do monólogo 

interno da narradora, há diferenças, além da enunciação, de perspectiva entre esses 

elementos, como foi ressaltado até aqui, como, por exemplo, ocorre nas descrições e nos 

comentários, que pressupõem uma espécie de interlocução, ainda que ela não seja 

evidenciada na narração.   

Voltando à sequência da narrativa, após esse trecho de monólogo como que em 

discurso direto, “feito um susto” (p. 413), chega o carro da polícia militar. “Minha santa, 

é o carrão dos homens” (p. 413).  Os policiais, tratando a narradora por seu apelido, Mimi 

Fumeta, descem “em turminha” do carro e a espancam. A narradora afirma não estar 

“tratando de mais nada, não”, mas os policiais estouram em uma “risadaiada” e a largam 

para o “fundo do tintureiro, num nojo: - Vamos lá, boneca. Refrescar a cabecinha” (p. 

413). A ação é rápida, como o susto do assalto policial e da sequência de golpes, mas a 

leitura fica em suspenso no seu desfecho.  

Primeiro, em relação ao tintureiro. Alguns trechos atrás, um rapaz que havia 

debochado da narradora se escondeu dentro de um tintureiro. Seria esse o tintureiro para 

o qual ela foi levada? Tintureiro, por outro lado, também é uma gíria para camburão. 

Segundo, em relação ao desfecho da própria violência. O que ocorre depois que ela é 

levada para o fundo do tintureiro? A ação é toda marcada por um tensão sexual por parte 

dos policiais, como no trecho: “eles vêm com a gana, estão com a vontade pega, é uma 

cana sentida, pau puro” (p. 413). Gana, vontade, sentida, pau, escolhas lexicais que se 

justapõem ao sexo e à violência. E o trecho termina com o eufemismo malicioso, 

igualmente indecidível entre o sexo e a violência, “Vamos lá, Boneca. Refrescar a 

cabecinha.” Após esse trecho, vem uma sequência de figuras, enumeradas: “Malucos 

falando sozinhos, mendigos, bêbados, banzados, cafetões derrotados, engraxates 

sebentos, aleijados, mulheres fanadas” (p. 413). É a delegacia para qual a Maria foi levada 

no fundo do tintureiro? Não, é a “patuleia exausta e mal interessada da calçada do Capela” 

(p. 413). A narrativa silencia o ato mais severo, mais violento, tanto no plano da ação 
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como do monólogo. Há dores que não podem encontrar expressão, como coloca 

Montaigne, em “Da tristeza” (2016), e só os boleros com pistão em surdina tocam aqueles 

que estão na calçada do bar. Vem uma letra de música, “Ouvi tua boca dizer/já não quero 

você/Ouvi, tua boca ouvi,/estou farto de ti...” e sem recuo, como continuação da letra da 

música que sai do Cabaré Brasil Dourado, pegado ao bar Capela, “baixadas roncam dos 

carros da Polícia Militar no largo da Lapa.” (p. 413). Os carros da polícia continuam como 

ruído de fundo nos boleros da calçada da Lapa, tangendo as figuras e a noite da calçada 

do bar. Após a ação silenciada da violência, reparemos também que a narração continua 

por um trecho de descrição, que apresenta uma enunciação menos sincopada. Não há ação 

nem fala da narradora nesse trecho, ela está como que silenciada.  

Quando a sua voz retorna, está “troncha, descabelada [...] uns olhos raiados de 

sangue” (p. 414). Os períodos são mais longos nesse trecho, a ação é mais demorada, a 

narradora se recupera, se senta ao balcão, toma algo fiado. Então, “de rapelão”, a 

narradora desanda a rir: “O riso vai alto, corre o Capela, ganha a calçada. Ri alto. Aí, 

expludo numa gargalhada sem parada que abobalha o pessoal” (p. 414). Note-se a 

variação do verbo explodir, que ao ser grafado em expludo indica uma espécie de modo 

reflexivo do verbo, eu (me) expludo, diferente de eu explodo (algo). Também há o “Ri 

alto”, isolado entre pontos, ação ecoando em si mesma. A risada surpreende a “ratatuia”, 

mas, ao mesmo tempo, a convoca: “Os cachaças me olham de boca aberta, sem entender, 

meio para abestalhados, mas, sei lá como ou por quê, estão comigo. [...] A ratatuia está 

comigo e não abre” (p. 414). O comentário da narradora se fecha com um mote 

shakespeariano do tipo “o mundo é um palco”: “Aqui, uns riem, outros choram. Para 

final, dá tudo na mesma” (p. 414). Será que dá? 

A narradora para de rir, tem algo: “Para final, silencio, os cotovelos no balcão, 

uma vontade arranhando de dizer alguma coisa”. Há um paralelismo com o trecho anterior 

no “para final”, que relaciona os dois trechos. Deu tudo na mesma? A coisa arranhando a 

garganta não deixa responder, nem sim nem não. A narradora se lava na pia, tentando 

renascer na ablução, e o que sai é ela mesma, e não a palavra que arranha: “Saio meio 

capenga. E não digo nada.” (p. 414). A narradora encontra então um cliente, enlaça-o 

mansinho. Ele a olha, ela não, e seguem “se abrançando, se pendurando” (p. 414).  

Vimos, então, como os anúncios do horóscopo se frustraram: quem a rondava e 

fez uma aparição repentina foi justamente a polícia; a narradora é violentada (contrário 

ao “momento favorável à saúde” mencionado anteriormente); e seus planos profissionais 
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de encontrar a grande “sacada” são frustrados, de modo que suas persistência apenas lhe 

recompensa com um “mais do mesmo” profissional.  

Quase toda ação havia, até então, sido de alguma maneira motivada, e motivada 

de maneira agressiva: o xingamento, a disputa dos pontos, a perseguição da polícia. Os 

comentários da narradora também apresentam motivos, a explicação, o entendimento, 

ainda que não se saiba para quem, ao passo que a descrição, mais solta, por mais que não 

seja motivada, cria uma economia interna da ambientação: a lapa de dia, cantante, 

sossegada, humilde, amorosa; e a lapa de noite, da brasa, da violência. As falas internas 

da narradora, a enunciação mais fragmentada, também se rendem a motivos, como a 

fantasia e o cálculo da ação. No entanto, a risada aparentemente não é motivada, há um 

indício, algo que se lança até a garganta, mas que lá fica ou explode e é a causa de 

perplexidade, mas também de identificação com aqueles que se encontram na calçada, no 

fim da noite, a ouvir roncos de motor dos “tintureiros” por baixo do pistão em surdina de 

boleros rasgados.  

O núcleo noturno, para o qual a ação se dirige, é marcado por dois cortes, como 

que dois clímax, um violento e silenciado, mas motivado, e um ruidoso, na frente de 

todos, mas sem motivação aparente. Tanto uma quanto outra ação se realizam como que 

sem se realizar no plano da enunciação, uma porque é omitida, outra porque tem seu 

efeito, ou fato gerador, a palavra na garganta, silenciada. No entanto, a ação da polícia 

interrompe a progressão do núcleo noturno do enredo. Sabemos da sua circunstância, e 

também dos efeitos na narradora, mas ela é apagada tanto no plano da ação como da voz 

interna da narradora, que não comenta o ato, como ela o fez, por exemplo, com o flagrante 

de maconha, outro episódio envolvendo a polícia.  

Na sequência, a narrativa apresenta um desfecho disfórico, um pouco circular, 

pois remete ao início da ação, quando a narradora acorda após uma noite de trabalho, que 

frustra, na própria circularidade, a expectativa fantasiosa da narradora de vingar naquela 

noite, de tirar o pé da lama, e frustra também pela própria circunstância, um cliente 

qualquer pegado no gesto familiar, na “manha” da narradora, sem os grandes feitos, os 

grandes lances com que sonhava à meia luz da Boite Primor.  

Vimos até aqui como essa narrativa em primeira pessoa apresenta uma 

particularidade na construção da enunciação, essa que é a principal caracterização da 

narradora. No entanto, essa enunciação que caracteriza a narradora apresenta construções 
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diferentes, conforme ela é dedicada ao comentário do cenário ou do contexto da ação, à 

memória, à fantasia, à ação ou ao monólogo propriamente dito, quando a narradora toma 

a si como interlocutora de modo explícito. Como foi apontado, a enunciação se torna mais 

sincopada conforme seguimos essa lista, do comentário ao monólogo, com períodos mais 

curtos e saltos lógicos entre as orações. Vimos também como os comentários colocam 

um problema na continuidade da voz narrativa, pois pressupõem um interlocutor que não 

é apresentado ao leitor, ou que talvez seja o próprio leitor, sem, contudo, indicá-lo. O 

comentário, nesse caso, torna explícito um problema lógico da narrativa em primeira 

pessoa: para quem essa narradora narra? 

Talvez aqui, em nosso socorro, possamos recorrer a uma autora austríaca que 

dedicou uma obra justamente a indagações sobre as diferentes maneiras que as narrativas 

apresentam para construir a “consciência”, elaborando categorias para diferenciar como 

a consciência figura nas narrativas de terceira e primeira pessoa. Segundo Dorrit Cohn, 

em Transparent Minds (1978), a relação entre um narrador em primeira pessoa e a 

narração de sua memória é análoga à relação entre um narrador em terceira pessoa e o 

protagonista da trama. Da mesma maneira, em uma narrativa em terceira pessoa com o 

pensamento do personagem tratado por meio de um discurso indireto (ele pensou que), 

pode haver tanto uma articulação da mente do personagem ao nível expressivo, marcando, 

por meio de diferentes modos de enunciação, a distância entre a voz narrativa e o 

personagem, como uma aproximação, marcando uma coesão ao nível do texto entre o 

narrador e o personagem, ou seja, no nosso caso, entre a narradora no tempo da 

enunciação e a narradora-narrada do passado.  

Mas a analogia com as narrativas em terceira pessoa termina aqui, pois a relação 

entre narrador e narrador-narrado vai além da funcionalidade textual da relação entre 

narrador e personagem, pois há a marca de continuidade entre os primeiros pela 

recorrência ou pressuposição do pronome “eu”. Dessa maneira, essa recorrência marca 

uma continuidade de tal modo que a  narradora teria menos acesso à mente narrada que o 

narrador da narrativa em terceira pessoa mencionado, uma vez que ele tem uma margem 

de movimentação na linguagem mais ampla, podendo se aproximar ou distanciar da 

linguagem da personagem. De tal modo, é comum observar o narrador em primeira pessoa 

colocando ressalvas para a veracidade de sua própria narração, pois sua ‘verdade’ está 

limitada a sua própria memória. É necessário notar também que a consciência enquanto 

personagem, enquanto objeto narrado, tem um lastro mais estreito em relação ao tempo, 
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limitada entre o tempo da enunciação e a memória, ao passo que o narrador em terceira 

pessoa também pode se deslocar mais livremente no tempo narrado. 

No entanto, no conto analisado há uma maneira específica de narrativa em 

primeira pessoa, uma narrativa como que em discurso direto, como se fosse um monólogo 

interno citado, com adesão à linguagem da narradora. Segundo Cohn, o monólogo citado 

compartilha com todas as formas miméticas a mesma intenção de correspondência entre 

remissão a um conteúdo real (o pensamento na sua expressão mais direta) e a expressão 

real desse conteúdo. De modo análogo ao diálogo, a linguagem do monólogo interior 

atinge sua verossimilhança por meio da construção estilística de um acordo entre 

expressão e lugar social, estado de espírito, etc do personagem. No entanto, para o 

monólogo citado, o fato observável, que deveria ser dado pelo narrador e pode servir de 

localização para essa verossimilhança, não é observável. Segundo a autora, talvez seja 

essa familiaridade mimética o fator que tenha feito com que os escritores que mais se 

permitiram experimentar formalmente no monólogo citado sejam justamente aqueles que 

se escoraram tanto na introspecção, por um lado, quanto na técnica cinematográfica e na 

“pescaria de ouvido”, por outro. Em “Maria de Jesus de Sousa”, parece que encontramos 

os dois recursos. De uma coloquialidade diluída, conforme a tradição realista evoluiu, da 

mesma maneira que os diálogos, os monólogos citados se tornaram mais marcadamente 

“vulgares”, espontâneos, e mais precisos na reprodução de dialetos e idiossincrasias: eles 

partem do modelo coloquial para tentar mimetizar a linguagem silenciosa do pensamento. 

Mas para seguir as características estilísticas particulares do monólogo citado, é 

preciso ver também sua diferença em relação ao diálogo. Para Cohn, o primeiro é um 

padrão de linguagem típico da autointerlocução: o uso indiscriminado da primeira e da 

segunda pessoa para se referir ao mesmo sujeito. Curioso que, dessa maneira, quando 

mais se aproximou de uma estrutura dialógica, o monólogo é mais particularmente 

monológico. Essas duas pessoas geralmente se colocam como em um diálogo interno, à 

maneira do superego, que endereça à outra voz interna do sujeito imprecações, perguntas, 

críticas: ou seja, um fenômeno conhecido da psicologia, a tendência do self a tomar a si 

por audiência. Ou mesmo como aponta Quignard, em Da imagem que falta aos nossos 

dias (2018), ao comentar como o termo “meditar” era entendido na antiguidade grega  

como um debate interno entre duas ou mais vozes.  

Outra característica do monólogo interno é possuir diversos contextos semânticos, 

de tal modo que as vozes que o compõe esperam seu turno, interrompem ou suportam o 
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diálogo interno, conferindo a ele uma sintaxe descontínua. Os monólogos geralmente 

contêm diversas perguntas sem resposta, imprecações e invocativas não se sabe a quem, 

além de sentenças inacabadas e hesitações mentais com menos clareza sobre suas causas. 

Mas além desse uso específico das posições de interlocução do diálogo, o 

monólogo citado também se aproveita do coloquial de acordo com duas tendências gerais:  

a abreviação sintática e a opacidade lexical. É possível dizer que a abreviação sintática é 

uma característica dialógica, da economia do diálogo, mas a abreviação tem limites, que 

é a própria eficácia da comunicação. No entanto, segundo a autora, em alguns monólogos 

citados, a abreviação sintática pode ser tão radical que lembra a linguagem das crianças.  

Ao contrário de Piaget, conforme comenta Cohn, que acreditava que a linguagem 

egocêntrica infantil desaparecia progressivamente em nome da linguagem adulta 

sintaticamente organizada, Vygotsky afirmava que a linguagem egocêntrica infantil não 

se diluía na adulta, mas, conforme tinha sua expressão menos frequente, mais se tornava 

diferencial em relação à linguagem adulta e acabava por se internalizar. Para ele, a 

linguagem interna possui uma especificidade, dada justamente pela sua sintaxe abreviada 

e pela opacidade lexical. A abreviação consiste na omissão do sujeito (o tópico estável da 

oração), com a manutenção do predicado (a atualização do tópico). Quanto à opacidade 

lexical, Vigotsky observou que a pobreza sintática é compensada pela concentração 

lexical, ou seja, a palavra não tem apenas o significado dicionarizado, mas também o seu 

pensamento-contexto, que lhe confere uma posição numa economia complexa dos 

pensamentos e afetos. 

Temos, portanto, que as estruturas sintáticas abreviadas mencionadas são 

fórmulas curtas tiradas da dialogia. Elas copiam processos de fala, não processos de 

pensamento. De tal maneira, para o monólogo citado, o que ele perderia em ser direto na 

aproximação entre enunciador e enunciado e também na abreviação, ele ganharia na 

maior complexidade lexical. 

Ao voltar para a análise do conto, temos que a primeira característica da narradora 

mencionada é a velocidade de sua elocução, dada tanto pelos períodos curtos e sem 

subordinação quanto pelo uso das gírias. O leitor é lançado desde a primeira oração no 

universo ficcional criado por um monólogo em discurso direto, como uma construção 

marcadamente diferencial na elaboração dos enunciados. No entanto, conforme a leitura 

avança, vemos que essa construção marcadamente diferencial não é ela também contínua 
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e apresenta diferenciações internas, principalmente na diferenciação que estabelecemos 

entre ação e comentário, sendo esse último com períodos mais longos, com concatenação 

mais evidente, ao mesmo tempo que pressupunha uma interlocução com um outro alguém 

não explícito. Isso gerou um problema em nossa leitura, pois, num monólogo interior, a 

quem essa narradora se dirigia? Dirigia-se a si, e a resposta nos é dada não pelo conteúdo 

dos enunciados, mas pelas próprias características dialógicas do monólogo mencionadas 

anteriormente, o que, no entanto, não desfaz a perplexidade dos trechos, ao mesmo tempo 

estranhos e lidos com naturalidade. O estranhamento e a naturalidade ocorrem, talvez, 

justamente por tornar explícito uma característica implícita da voz interior.  

Por outro lado, conforme o enunciado se aproxima da enunciação, ou seja, os 

momentos em que o monólogo da narradora se aproxima da diegese, a linguagem se torna 

mais abrupta, sincopada, como indicado anteriormente. Não seria justamente por que 

nesses momentos da narrativa tanto o enunciado quanto a enunciação coincidem na voz 

interna da narradora? Mais do que uma resposta, isso coloca um enorme problema, pois, 

se assim entendido, a diegese se colocaria ela também na voz da narradora e teríamos, 

portanto, uma espécie de ação interna, de enredo interno. A cada tentativa de resposta, 

nos perdemos cada vez mais, como a própria Maria de Jesus de Souza. 

No entanto, talvez esteja aqui uma chance para nos aproximarmos das duas ações 

culminantes do enredo: a primeira é o assalto policial, com o silenciamento do núcleo da 

ação e a passagem difusa para o próximo episódio. A violência incide nesse encontro 

entre diegese e monólogo, ação e voz interna da narradora, ação e voz interna, as duas, 

enquanto procura e constituição de si, e, portanto, dessa violação, dessa interrupção só 

pode restar o silêncio. Silêncio que engasga, arranha e eclode na próxima ação, outra 

culminância da narrativa. A risada que explode, que enuncia mas não elabora a 

experiência, é uma espécie de insight sem revelação, epifania que permanece como 

enigma. A risada é a voz interna da narradora tentando atingir o plano da ação, fazendo 

as duas coincidir agora nesse outro plano, mas ela se frustra. Aqui já estaria dada a 

circularidade da narrativa, pois a própria voz constitutiva da narradora e que a faz 

coincidir com o enredo não pode acrescentar nenhuma revelação para Mimi Fumeta, a 

não ser que a “ratatuia”, não se sabe como, mas é certo, está  com ela, com Maria de Jesus 

de Souza.  
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2.2 De mim para mim, guardarei aquela primeira cena ciumentamente  

 

Como já vimos em outros contos tratados aqui, “Tatiana Pequena” também se 

inicia com uma espécie de tópico frasal do conto. Um período constituído de uma única 

oração,  com um verbo intransitivo no presente que tem um efeito quase de uma oração 

nominal, constatativa: “A mão esquerda fica do lado do coração”.  

Na sequência, dois parágrafos curtos que desenvolvem o tópico, com o narrador 

se implicando na explicação, “Eu já nem sei quantas vezes tenho me lembrado” (p. 497), 

e o verbo no presente junto  a uma expressão “a modo de advérbio” reforçam a reiteração 

da ação. Mas qual ação?  A irrupção da própria frase na memória, que ocorre pela 

lembrança do “vagabundo do Méier” (p. 497), seu autor. Deve-se pegar certos dinheiros 

com a mão esquerda, porque, ficando do lado do coração, assim se agradece mais 

verdadeiramente e já quita a situação, e então “é cair fora, sair para a vida, esquecer” (p. 

497). 

Mas o curtíssimo quarto parágrafo, a partir do qual começará uma espécie de 

monólogo narrado, nos explica que o narrador não é um “homem de toda essa ciência, 

não” (p. 497). E, no parágrafo seguinte, se o narrador não é da ciência do vagabundo do 

Méier, ele nos explica qual é a sua condição, a de, “diante do mar, olhando a linha do 

horizonte”, dizer em silêncio “para a minha cachorra Tatiana [...] que a coisa mais fina e 

bonita deste mundo é o voo das gaivotas” e que ele, o narrador, é “só um querente de 

mulheres” (p. 497). Temos a primeira aparição de Tatiana, com quem o narrador conversa 

em silêncio. No próximo parágrafo, o leitor é informado sobre ela, a cachorra que mora 

num apartamento com o narrador, que nem sabe se ela concorda com isso. Ela, Tatiana, 

“muita vez tem me dado um nó” (p. 497).  

Então, na sequência, um trecho com um verbo no presente, o mesmo do tópico 

frasal, “mas fico, então, ali, pedindo a Deus que me desse, no estilo, de natural tão pálido 

e mínimo, a liberdade do voo das gaivotas.” (p. 497). O narrador está, então, diante do 

mar? Não é possível saber, pois se segue um longo comentário, no qual o narrador fantasia 

pedir a deus que o afaste da “neutralidade das camisas brancas” (p. 497), e traça algumas 

características do estilo das gaivotas: “estilo dançarino e de desenho imprevisível como 

nunca vi, planando ou se atirando em vertical absoluta para as águas, doçura, meigo e 

terrível, corte certeiro” (p. 497-498). E ainda, de quebra, que, por deus, lhe baixasse “a 
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sabedoria da crioula velha [...] no canto mais fedorento do supermercado [...] que recusou 

comprar, por falta de grana, mais cem gramas de carne” (p. 498). Há ainda uma fala dessa 

personagem, em discurso direto. Logo após, o olhar do narrador segue para a praça do 

Lido, onde os pássaros, agora, se espojam na terra arenosa. No mesmo trecho, o narrador 

se põe a fazer um comentário sobre Copacabana, suas barraquinhas, o rumor e o 

movimento. Vemos, então, que pela sequência do comentário, o “fico”, verbo em primeira 

pessoa e no presente, não introduz uma ação no plano da diegese, com o narrador na frente 

do mar, mas uma ação no plano do monólogo interior do narrador, um monólogo narrado 

em que o “fico” é uma ação de seu próprio pensamento, que circula e guia o leitor 

simultaneamente pela praia e os cantos de Copacabana. 

Há a retomada do tópico frasal mais uma vez, mas já com um indício, um anúncio 

de ação, “Devia apanhar com a mão esquerda, mas calhou mulher na história e a gente 

começa se enredando por maroteira” (p. 498). Somos, então, introduzidos à personagem 

de Marianita, que tem “chamamento [...] no dizer as palavras de modo cheio” (p. 498). 

Ela tem “Coisa”, isolada entre pontos, uma característica única e, ao mesmo tempo, 

inominável, e o narrador, depois que “calhou mulher na história”, fantasia “grandezas 

íntimas, de quem já foi tocado. Na espinha, na nuca [...] sei lá. Lá, no fundo” (p. 498). 

Tocado no fundo, lá onde não se sabe.  

Em um parágrafo mais longo, ocorre a primeira ação da narrativa, na qual o 

narrador “toca” pelas ruas de Copacabana, atrapalhado pelos pedintes. Mas a ação é curta, 

um período dentro de uma parágrafo quase inteiramente dedicado, novamente, ao 

comentário, dessa vez sobre a condição profissional do narrador: “Esta profissão [o leitor 

ainda não foi informado], de que sou um pingente, espécie de carona crônico, me obriga 

à barba bem feita, às camisas bem caídas e de ombros que não despenquem” (p. 498). O 

autor se desculpa, “fraseando sobre”, e fecha o parágrafo com uma frase feita: “Os donos 

do poder me pegam pelo estômago”, desmentida logo na sequência, após quebra de linha, 

“Está aí uma conversa fiada” (p. 498-499).  

No próximo parágrafo, um “segundo pensamento”, um comentário sobre a 

ingovernabilidade do rio, com suas madames e maridos cooperantes. E um “terceiro 

pensamento”, de que a população empobreceu, constatação que poderia ser utilizada para 

“encher o tempo numa reunião de pessoas ditas politizadas” (p. 499). Nesse trecho, a ação 

é mínima, “E toco”, e o caminhar do narrador pelo bairro é ocupado pelos comentários, 

pelos pensamentos que lhe ocorrem e que apresenta ao leitor, não por meio de algo 
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próximo ao discurso direto, como vimos em “Maria de Jesus de Souza”, mas por meio de 

um monólogo como que narrativizado, com o próprio pensamento tratado de modo 

indireto: “tento espairecer com uns pensamentos”; um “segundo pensamento”; “mas até 

me justifico” (p. 499).  

Mas não “é hora”, e voltamos para ação, o narrador evitando a algum custo a 

primeira bebida do dia, que lhe renderia um prazer “ansiado”, adjetivo isolado entre 

pontos, enfatizando a intensidade do desejo, pois ele tem um compromisso com a “ratatuia 

de agoniados, lá no jardim botânico”, já que, como lembra novamente, “não soube pegar 

o dinheiro com a mão esquerda” (p. 499). Na sequência, um verbo no presente indica uma 

outra ação no plano da diegese, mas novamente ação é diminuta e logo se segue um 

comentário do narrador: “Compro flores, que eles se dão flores nos acontecimentos, fora 

do ordinário, que inventam.” (p. 499). É nesse trecho também que se anuncia o conflito 

que ocorre no plano da trama: “Marianita vai casar ou recasar, ela quem sabe” (p. 499).  

Marianita “vai morrer assim, será assim até morrer?”, pergunta-se o narrador, mas isso 

“não é pergunta das gentes do asfalto” (p. 499). O comentário continua, envereda sobre 

“aquela gente lá do Jardim botânico”, sobre sua frivolidade, e depois mais uma vez a 

lembrança do narrador de, ao não “apanhar com a mão esquerda”, ter aberto a guarda com 

eles, com “aquela gente” (p. 499).  

Voltamos para a diegese, “entro na loja”, ruidosa, na qual é difícil caminhar, e 

“penso flores secas” (p. 499). Mais uma vez, a ação é mínima em relação ao comentário: 

“penso flores secas, molho aloirado de trigo, umas rosas, que neste tumulto de variedades, 

abelheiro, se vendem até orquídeas” (p. 499). No próximo período, a variedade vulgar da 

floricultura desperta uma lembrança de um tio, entendido “nessa coisa fina” que são as 

flores, ao contrário do narrador, “longe dessas finezas e categoria” (p. 500). E depois da 

lembrança, aparentemente o narrador volta à descrição da floricultura, detalhando-a: 

“muito se fala, zoada”, “risos estouram” como “rolhas estouram” (p. 500). Algo estranho, 

rolhas estouram na loja de flores? Continua: “umas paciências se encostam a um canto e 

meus olhos sobem para um antúrio para os lados da janela. Aqui, fumando, olhando o 

Cristo Redentor, que Marianita não me veja” (p. 500). O leitor é introduzido assim à ação 

“principal” da narrativa, por assim dizer, o casamento ou recasamento de Marianita que 

havia sido anunciado anteriormente.  

Até o trecho do antúrio, não há indicação de mudança de ambientação, e o 

narrador parece estar ainda na floricultura, a pensar flores e lembrar das finezas do tio, 
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que se fazem ainda mais finas em relação à estridência informada pelos poucos indícios 

da ambientação. Essa ‘troca’ de ambientação, assim como a introdução na ação principal, 

tal como construídas, acabam por colocar todo o plano da ação anterior em suspenso: 

tratava-se do narrador lembrando e fazendo comentários por meio de um monólogo 

narrado enquanto, o tempo todo, estava encostado à janela do apartamento em que ocorre 

a festa de casamento? Da mesma maneira que o foco do narrador faz um trajeto, pinçando 

traços de Copacabana, entrando no supermercado, passando pela praça, se demorando na 

praia, ele também fez esse trajeto no plano da ação, enquanto enunciava o próprio trajeto? 

Ou trata-se de lembranças das ações “introdutórias” anteriores ao plano efetivo da ação, 

a festa de casamento? E os comentários, a quem eles se dirigem, se, afinal, o narrador já 

está a par da ação? Por que comentar “marianita vai casar ou recasar” se o narrador já 

está na festa do casamento? O texto não oferece nada para uma decisão do leitor, de modo 

que devemos nos limitar ao seu próprio caráter indecidível e seu efeito de suspensão. 

Na sequência, um novo personagem é introduzido, que podemos denominar como 

antagonista no triângulo amoroso que envolve a trama, por meio de um longo comentário 

que lista os assuntos prediletos do “produtor”, o qual irá casar ou casou-se com Marianita, 

quando este se encontra em rodas sociais, com sua “liberalidade aparente” (p. 500) em 

insistir ser tratado por você. Na sequência, o narrador detalha a ambientação, ao informar 

ao leitor que está ao lado do cristo redentor e a noite já baixará. Há uma ação, “uma rolha 

estoura, interrompe por segundos a fala do homem que sabemos e omitimos ganhar mais 

de dez milhões por mês”. “O tipo [...] vendeu a alma ao diabo, mas não a preço módico. 

E isso, dizem, já é alguma coisa” (p. 500), segue o comentário do narrador.  

Surge então um novo episódio fora do tempo da narração, quando a “ala feminina” 

da casa do narrador deu a cadela Tatiana, que “saracoteia quando chego e é a mais sem-

vergonha” (p. 500). “Ela tem alma de vira-latas tanto quanto o narrador tem alma de 

bêbado, mesmo não bebendo [...] Essa tatiana é ela”, coloca o narrador (p. 501). À 

caracterização, justamente a mais afetiva, parecem faltar adjetivos, de modo a se tornar 

tautológica, evidenciando tanto a resistência à definição como a dificuldade de elaboração 

do enunciador. Na sequência do trecho, o narrador detalha o episódio em que deram a 

cadela Tatiana, ressaltando, no entanto, para algum interlocutor que não se sabe, que “dia 

desses, com vagar e calma, mas num momento de entusiasmo, eu conto como fiz andança 

pelas ruas de dentro de Copacabana, todo aflito, ela novinha, de três meses, no meu colo. 

Foi o resgate e a volta dela” (p. 501).  A cadela foi dada por vingança, como correção por 
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“coisa ciumosa, como acontece, calculem” (p. 501). Novamente, a marca da interlocução, 

agora explícita. Por isso, por ciúmes, “deram Tatiana. Deram.” (p. 501). Aqui vemos 

novamente o uso do isolamento entre pontos como recurso de ênfase, destacando o 

descabimento da vingança. E, depois de uma quebra de linha, a voz do narrador ganha a 

ação, por meio de um indicativo de elocução por meio do travessão: “- Logo a que gostava 

mais de mim” (p. 501). O narrador pronunciou isso ao lembrar do episódio, na festa de 

casamento, ou essa fala está contida no episódio mesmo lembrado, ou os dois? E no 

próximo parágrafo o narrador faz aquilo que havia anunciado para um outro momento e 

conta o episódio do resgate.  

No trecho seguinte, volta-se para a ação, com um trecho que descreve o produtor 

inicialmente com elementos presentes na própria cena, mas recorrendo posteriormente ao 

comentário geral sobre sua posição. Reparemos que a cena se inicia com “A roda formada 

o ouve” (p. 501), e que, anteriormente, o narrador quase calou sobre o episódio de Tatiana. 

Quem ouve o narrador? Já sabemos que há perguntas que não se fazem para gente do 

asfalto e que o narrador olha com distanciamento a interlocução do antagonista, que “nos 

morros e nas bocadas”, seria um “comédia”, um “presepeiro”, com os subalternos, 

“ratatuia de agoniados” (p. 501), ainda que o narrador não deixe de reconhecer sua 

implicação na situação.  

Após essa nova caracterização do antagonista, somos introduzidos a uma espécie 

de lembrança iterativa dos encontros com Marianita, iterativa pois é narrada como por 

meio de ações recorrentes indicadas por pelo uso do pretérito imperfeito, “ela dizia”, 

“tinha mania de insistir” (p. 502). Ela o elogiava no que, aparentemente, o contrapunha 

ao trabalho de comunicação falsificado a que se prestavam na televisão. Para ela, ele era 

“um artista nato”. Ela passeava preguiçosa sobre o corpo do narrador, que não a deixava 

de corrigir: “meu trabalho vale pouco”. Ela dizia, com a marca do travessão, “- você veio 

pronto”, e ele, a acarinhando, corrigia: “-E você é um pedaço de mulher” (p. 502).  

A sequência dessa fala é curiosa, pois é um parágrafo longo, talvez o maior do 

texto, em que o narrador enuncia com detalhes do que se trata essa correção que ele 

menciona, um comprido vexamento de si, que parece um pouco impulsionado pela 

vergonha da fala anterior, um clichê dito em voz alta fora de hora em relação ao tom 

disfórico em que a cena amorosa vinha sendo descrita (“calmamente”, “preguiçosa”), o 

que dá uma certa estridência para a fala. Então, o narrador, contrapondo-se aos elogios 

recebidos, se alonga: “não passo de um prestidigitador de quarenta segundos nas falas já 
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sabidas e ouvidas por todos no último jornal da noite. [...] Tenho mais. Sou um 

prestidigitador babaquara” (p. 502). “Tenho”, não “tem mais”. O narrador tem mais no 

seu arsenal de autorrecriminação e a correção aponta justamente para a falta de 

autenticidade no trabalho do narrador, contrária à ideia de “artista nato”, supostamente 

espontâneo, sem imposturas ou afetação, surgido apenas de si mesmo. Mas, para o 

narrador, a correção é uma “bobagem”, pois a sua franqueza só fazia ele mesmo crescer 

para Marianita. 

Como que se houvesse um expurgo da vergonha, como se a correção, por não ter 

efeito, ficasse por isso mesmo, o narrador retoma a ação. “Bacanidade. Imagino como 

esta palavra faria, num estalo, sucesso nesta roda” (p. 502). Bacanidade é o quê? A 

situação que vivia com Marianita? Sua capacidade de autocrítica? “- Você tome jeito” (p. 

502), é o que ela lhe responde, numa fala, não se sabe se dita na festa ou na memória das 

noites no hoteizinhos da Lapa. Então, segue uma curta descrição do primeiro encontro 

entre os dois, quando o leitor é informado de que Marianita já era noiva do antagonista, 

o “tal doutor BBC”. Da menção ao antagonista, surge uma oportunidade pare desancá-lo, 

caracterizado como alguém que conhece cidades estrangeiras, mas não o próprio Rio de 

Janeiro, contrário ao próprio narrador, que faz uma panorâmica por Copacabana, que foi 

resgatar a cachorra em Abolição. Continuando a caracterização, mas agora em retorno ao 

plano da ação, o narrador observa, “de lado”, que o doutor BBC tem “uma cabeça redonda 

que emerge do peito e lembra a de alguns marechais da América do Sul, setentões de 

cabelos ralos, mandões, fingindo-se convictos de várias coisas” (p. 502). E, lembrando 

sua falsa liberalidade, o homem chama seus funcionários de companheiros.   

Por contraposição, surge outra personagem, “uma mulatinha” (p. 502) que 

trabalha na festa. Ao contrário dos outros convivas, em relação a ela o narrador se quer 

em “conluio maroto” (p. 502), que se inicia quando ela o pilhou observando uma mancha 

de suor nas suas axilas, a partir do qual o narrador lança uma nova crítica à “patota 

presente”, para a qual o suor daqueles a quem enche a boca para chamar de “povo-meu-

povo” parece incomodar. Para o narrador, “rápida em tudo que faz, essa mulataria sente, 

antes de entender”. Sente a simpatia e atração do narrador? Ou sente “que não sou, já 

disse, homem de cultura ou ciência, se sabe. Mas guardarei aquela primeira cena de 

marianita nua até quando puder guardar. Ciumentamente” (p. 502)? 

A festa  fica mais animada e o converseiro cresce. “Um sujeito de barba na moda, 

frenético, concorda, indignação fácil e aparente como a do produtor: - O que há no 
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Nordeste é um genocídio. E genocídio planificado.” (p. 503-504). Como no trecho 

anterior, em que a simpatia pela mulher que trabalha na festa alimenta a crítica ao seu 

círculo profissional, aqui o narrador recorre à lembrança de um vaqueiro que conheceu 

na Paraíba para desqualificar a crítica aparente e decorativa dos convivas da festa. A 

memória é irruptiva, não há uma relação direta com a ação, a não ser a menção ao 

nordeste. No entanto, Mundinho, seu nome, “não falava pela barriga, tinha garganta e 

tinha pescoço” (p. 504), humilde e cheio de si, de um orgulho plenamente justificável, 

oposto, portanto, às pessoas da festa. O narrador, todavia, pontua que Mundinho o chama 

de “seu doutor” (p. 504), que o comove e machuca.  

A mulher continua a trabalhar e a mancha de suor aumenta; os gestos do produtor 

BBC ganham amplitude, com movimentos largos com a taça na mão, e há uma certa 

permissividade em relação à própria incontinência de seu discurso patriótico. As coisas 

aumentam dentro da festa. O narrador, por sua vez, volta-se para Tatiana, a cadela, com 

um novo passo em seu movimento de contraposição aos convivas: “A cadela Tatiana, 

com seu passo sutil, quase passarinheiro [...] é singular e diz mais coisas no seu andar 

pacífico do que o converseiro barulhento deste pessoal falante.” (p. 505). O narrador 

descreve como criou junto com Tatiana novas formas de diálogo, como um novo uso dos 

pronomes, a desenvolver nos “monólogos noturnos em frente ao mar”.  O que é esse novo 

uso do pronome? “Descobri, possível, uma terceira pessoa invisível, mas existente, útil. 

E me dirijo a Tatiana, como se falasse a ela”; “É como se fôssemos três: eu, Tatiana e a 

terceira pessoa, a invisível – ela. Fica sendo.” (p. 505). Então, o narrador conversa assim 

com Tatiana, como no momento em que a recuperou no bairro da Abolição, instante de 

“estalo de surpresa”: “o contentamento que me enchiam o coração: - É a pequenininha? 

É ela? É Táti?” (p. 505). No entanto, em momento de tal tensão emocional, o narrador 

comete um deslize na convenção das três pessoas: “ – Você voltou?” (p. 505). 

Um corte, no momento de maior comoção na relação com Tatiana, e a volta para 

a ação, com uma imagem sucinta de um estouro de uma garrafa,. Nesse trecho, o corte 

parece ressaltar, ao deixar em suspenso, sem resolução, a tensão emocional que culmina 

nele. A ação volta para a esquiva da mulher que trabalha na festa e os gestos do produtor, 

trecho em que a ação havia sido suspensa com a introdução da passagem sobre Tatiana. 

No entanto, a amplitude dos movimentos faz com que esbarrem um nos outros agora, e o 

produtor tromba na bandeja e derruba taças. As manchas no tapete, afirma o narrador, 

desaparecerão rápido, no entanto, elas têm um efeito duplo, no plano da ação e da voz 
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interna do narrador: evocam a lembrança de Marianita nua, aquela lembrança que o 

narrador guarda ciumentamente, além de desencadearam uma reação inesperada na mãe. 

Após cruzar “olhares que detestam” para a mulher que recolhe os cacos, e ao ouvir a 

continuação do discurso do produtor BBC, “como se atirasse [..]informações graves sobre 

a nossa ignorância” (p. 506), uma ruga e um vinco surgem no rosto da mãe de Marianita, 

que amuou.  

O narrador se volta para o Cristo e o antúrio, seus parceiros que, assim como ele, 

estão um pouco dentro e fora da festa. Gostaria de estar longe, e Marianita, para ele, 

também não precisava de casamento. Pergunta-se se ela não necessitará sempre de “um 

sujeito avulso” (p. 506) como ele, a horas incertas, roubadas ao expediente. Comparando-

se ao antagonista e à roda que o cerca, e com as indagações sobre sua relação com 

Marianita, o narrador lembra de uma canção que, para ele, expressam como o amor pode 

ser “uma ocupação também terrível” (p. 506). Mas, para “esta gente bem-comportada” os 

versos da canção lembrada são cafonas: “um pessoal que vive frívolo, por que iria amar 

de outro modo?” (p. 506). O narrador quer estar longe desta gente “morninha”.  

Nesse trecho, a relação entre comentário e a trama atingem a maior articulação. A 

relação amorosa com Marianita, que perpassa tanto os trechos de rememoração quanto a 

própria ação, serve de ponto de partida para o comentário do narrador sobre os outros 

personagens, tomados em conjunto, e sua posição distanciada em relação à cena. O amor 

singular e velado por Marianita é o que liga o distanciamento do narrador, em relação à 

cena no plano da ação, ao plano do comentário. Daí que há uma espécie de justaposição 

na distribuição das relações do narrador com os personagens: aqueles para quem há 

distanciamento crítico, o produtor bufão, a ratatuia agoniada e de inteligência decorativa, 

a mãe com preocupações mesquinhas sobre o jogo de aparências à roda da festa, são 

também aqueles que não sabem e não devem saber do amor do narrador; já a copeira tem 

a simpatia do narrador pela atribuição de malícia, “sapequice” e sagacidade, opostas à 

característica “morninha” dos convivas, mas também porque ela sabe do amor velado em 

jogo, como em “mulataria sente, antes de entender” (p. 503) e no desfecho, em que ela 

chora por trás da cena de aproximação disfarçada entre o narrador e Marianita.  

Curiosamente, após esse comentário sobre o tema do amor e a diferenciação entre 

o narrador e as pessoas da festa em relação a ele, há uma quebra de linha e surge a voz do 

narrador: “- Você é Táti, a minha sem-vergonha?” (p. 507). Na sequência, a narrativa 

volta para a ação, as bolhas da bebida desapareceram no tapete, a copeira da festa saiu 
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pela porta dos fundos. No entanto, algo fica, algo pesa. A mulher de verde, mãe de 

Marianita, anfitriã da festa, ficou “com algemas, cadeias”, “tolhida em sua presença”, 

correndo “os olhos de um rosto a outro, catando provavelmente sinais de desaprovação” 

(p. 507). A falsidade, a aparência enganosa de felicidade não atinge momento mais 

precário do que esse na enunciação.  

O narrador voltará a comentar sobre o amor, agora se dirigindo imaginariamente 

a Marianita, mas, entre os dois comentários sobre o tema, surge a cadela Tatiana, 

irrompendo em discurso direto. Vimos o afeto do narrador pela cadela anteriormente, o 

exercício de “monólogo compartilhado” que com ela pratica, a peculiaridade da criação 

de um novo pronome, que permite falar com, para e sobre a cadela simultaneamente, 

dividindo suas aflições e a perplexidade diante da beleza do voo das gaivotas, de “beleza 

natural tão pálida” (p. 497), como os seios nus de Marianita. A cadela também é oposta à 

conversação palavrosa da festa. O que, então, ela tem em comum com o amor? Parece 

que não é só o afeto do narrador, mas ela partilha também da posição do narrador em 

relação ao amor, ao problema do amor, e essa partilha ocorre justamente ao nível da 

elocução, no uso da palavra. Colocando de outra maneira, a cadela, ainda que um 

interlocutor imaginário, e apesar de ser um objeto que se presta muito bem para uma 

projeção de um interlocução consigo mesmo justamente por essa dupla característica de 

intraduzibilidade e afeto, familiar e inacessível ao mesmo tempo, é alguém para quem o 

narrador pode falar, não apenas sobre o amor, mas o amor ele mesmo, o amor como um 

gesto de linguagem, que se torna mais explícito no seu lapso, quando o narrador comete 

um erro na convecção pronominal que criou junto de Tatiana. 

Por outro lado, já a “intromissão” da ação nessa caso parece também paralela ao 

comentário, mas numa relação inversa com ele. Conforme o comentário toca nesse tema, 

ponto crítico capaz de unir o plano da ação e da voz do narrador, a cena da festa, falsa no 

seu caráter “sociológico”, por assim dizer, mas também falsa por esconder o amor do 

narrador, se torna ainda mais artificial, menos espontânea: cadeias, algemas, tolhida, 

convencionais, disciplina, desaprovação, o campo lexical do trecho coloca lado a lado a 

imobilidade e a convenção. 

Então o narrador se dirige à Marianita, com uso de vocativos, num trecho entre 

diálogo imaginário dirigido a ela e monólogo narrado, e que se coloca justamente a 

comentar sobre a falsidade da situação do casamento e da festa. Aqui, a  oposição que 

vinha se anunciando, como foi afirmado anteriormente, entre o amor do narrador e a cena 
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da festa de casamento é explicitada. Vejamos: “É vida mesquinha; regras ruins de se 

jogar. Nada é espontâneo. Assim, o coração não vibra e é vida mesquinha. A gente acaba 

nem se merecendo. Mão merecemos aquele quê, aquele um, o raro, o de um se atrair pelo 

outro.” (p. 508). Mas, ao final do trecho, o monólogo acaba por se colocar dentro da 

diegese, ao enunciar uma ação da personagem Marianita dentro, por sua vez, do próprio 

monólogo: “Você não fique me olhando fitamente como quem não aguenta mais, e não 

aguenta, e vai chorar.” (p. 508). O narrador segue a comentar a falta de espontaneidade 

do círculo social a que Marianita está se amarrando, e a distribuição dos personagens fica 

mais evidente ao comparar esse círculo social, por oposição, novamente a Mundinho e ao 

vagabundo do Méier, aquele que ofereceu o refrão do conto. Mas dessa vez, o narrador 

lembra que não só ele, mas Marianita também deveria ter apanhado com a mão esquerda 

o dinheiro da televisão.  

A ação, a festa, ganha uma caracterização que acentua sua falsidade, ao 

repararmos no uso dos adjetivos, com a mulher de verde segurando o choro “com um 

domínio afetado”, uma “ruiva angulosa” a gritar estridentemente ao agarrar e machucar 

o buquê de flores, o produtor que aplaude a afortunada de modo “apalermado” (p. 508) e 

os subordinados que seguem seu gesto, temerários com os próprios empregos. Já o 

narrador, “que se danem” (p. 508).  

Volta-se para o Cristo e o antúrio, “tão lá fora e cá dentro” (p. 508), e abre a janela 

para que a planta tome um pouco de ar. Abre a cena, se retira da festa por um instante. O 

calor, vindo de fora, o lembra da cidade, com retomada da panorâmica do início do conto, 

com “os pivetes descalços, em turminha”, e os “velhos aposentados” que “quentam no 

sol” (p. 509). A ação volta, “alguém se lembra” (p. 509) e coloca uma música natalina no 

toca-discos. E o narrador, por sua vez, se lembra de um poema, guardado numa pasta 

enrustida na gaveta de uma guarda-roupa, em que o poeta, que tinha pavor ao sono, 

tomaria nas mãos um belo seio de mulher como quem tomasse nelas uma opala furtiva e 

escondesse para sempre da luz do sol. De mim para mim, disse o narrador um pouco atrás, 

guardaria a primeira cena dos seios nus de marianita na lembrança ciumentamente.  

Mas a festa eclode em zoada, e Marianita surge de roupa trocada, maquiagem 

retocada, e, no entanto, parece para o narrador que ela é moça demais e tão cansada. 

Forma-se uma roda, dança-se. Marianita escapa para a varanda, a abraçar a mãe, as duas 

com cuidado de não se amassarem as roupas, e o narrador pega um ou outro resto de frase, 

“premida, comovida ou amorfa, não sei” (p. 509). Marianita então se aproxima, o narrador 



80 
 

 

considera lhe dizer algo, mas sente medo: “vá  embora meu cuidado ciumoso. E nada 

falo” (p. 509). Tem-se então o desfecho com o grito de Marianita, que parece marcar a 

distinção entre duas tramas, uma estridente que se dá ao nível da cena (Marianita “para 

os outros, para mim, para os pais, larga alto aquela voz cheia[...] Feliz Natal!” (p. 509)), 

e uma sussurrante, na sua relação com o narrador (“Marianita se vira e, baixo: - Seu 

moleque...” (p. 509)).  Não há resolução, portanto, e o narrador fica “sem saber” (p. 509). 

Vimos anteriormente como o desfecho circular pode ser lido como um recurso 

que encerra o narrado dentro da narração, ao comentarmos a comparação desse efeito 

com o enquadramento na fotografia. Aqui, outro elemento que podemos destacar é a 

repetição de uma oração, como ocorreu com o narrador de “Visita” com a pergunta sobre 

a possibilidade de arranjar uma namorada. “Pegar com a mão esquerda”, “devia ter 

pagado com a mão esquerda”, a frase atribuída a um “vagabundo do Méier”, apresenta 

mais uma semelhança com o conto “Visita”, que é a sua irrupção marcando 

progressivamente um acréscimo de tensão na narrativa, e o faz justamente 

desestabilizando a própria enunciação do narrador, surgindo de modo inesperado no 

encadeamento da narrativa.  

No entanto, há uma distinção. Enquanto em “Visita”  a repetição surge em 

discurso direto, como que fugindo do próprio controle da voz interna do narrador, em 

“Tatiana pequena” a repetição se dá dentro dessa voz e é digno de nota que a própria 

repetição é mais variada, pois a remissão a “pegar com a mãe esquerda” aparece cada vez 

com uma construção frasal distinta. Então, seria o caso dessa repetição estar, se 

comparada com “Visita”, mais ao alcance do narrador, podendo ser manipulada na 

narração? Talvez, mas se assim o for, antes de marcar uma perda de controle do narrador 

sobre sua própria voz, essa repetição seria então uma marca da própria construção 

narrativa, lhe conferindo um certo ritmo próprio. 

Que ritmo seria esse? Vejamos se há outras repetições. Como foi comentado na 

nossa leitura do conto apresentada acima, há uma intercalação entre ação e comentário ao 

longo da narrativa, com predomínio do segundo. Em alguns trechos, a ação é mínima, 

pontual: dentro de um parágrafo, há apenas um período dedicado a ela, com um ou dois 

verbos, e o restante é dedicado ao comentário. Além disso, há a narrativizaçção do próprio 

pensamento, ou seja, como se a voz do narrador tratasse seus pensamentos de maneira 

análoga à ação, como em “Lembrança me vem”, “imagino”, “Sinto medo”, “vá embora 

meu cuidado ciumoso”. A curiosidade dessa narrativização é que, tratando-se de uma 
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narrativa em primeira pessoa construída como que por meio de um monólogo, a voz 

interna do narrador pode tratar uma parte de si mesma como objeto, com distanciamento 

explícito.   

Outro ponto salientado na leitura é que, se há uma continuidade, uma progressão 

na narrativa, ela é constituída pelo comentário, não pela ação, como vimos no trecho em 

que há a passagem na ambientação da floricultura para a festa. Essa passagem coloca uma 

dúvida sobre a localização do narrador em relação ao que é narrado em todo o trecho 

anterior. Por outro lado, vimos como progressivamente o comentário se aproxima da 

ação, culminando no trecho em que o narrador trata diretamente de sua relação amorosa 

com a personagem, até a passagem em que a própria ação incide no comentário, evoluindo 

perto do desfecho para a participação do narrador no plano da ação (“Com a taça na mão, 

eu fico sem saber”). É interessante notar que o narrador se vê implicado no plano da ação 

principal apenas em três trechos: ao cruzar olhares com a copeira, ao abrir a janela do 

apartamento para as plantas e nesse episódio mencionado acima, ou seja, apenas nas 

relações simpáticas para o próprio narrador. Inversamente, vemos que o comentário se 

presta muito bem para a crítica distanciada em relação aos personagens com quem o 

narrador mantém relações negativas.  Então, a relação entre comentário e ação é paralela 

à própria distribuição das relações entre o narrador e os personagens.  

Temos, então, desfecho circular; repetição de uma espécie de refrão na 

enunciação; uma estrutura paralela entre ação e comentário e relações positivas ou 

negativas entre narrador e personagens; e a preponderância da voz interna do narrador 

como fio de continuidade da narrativa. Voltemos à pergunta feita há pouco: que ritmo é 

esse? Circular, repetido, interno e com uma divisão nítida entre as partes opostas. Parece 

que estamos lidando com uma estrutura fechada, suficiente, sem a necessidade de sair de 

si, de se encaminhar para algo diferente, ou de uma transformação, ou sem demandar uma 

resolução.  

Porém, nessa estranha trama amorosa, que envolve o narrador e sua amante, mas 

também envolve uma preferência, paralela ao amor entre os dois, pela copeira, pelo 

Mundinho, pelo vagabundo do Méier, até pelo antúrio, há uma outra personagem, tão 

inesperada quanto importante, a cadela Tatiana. Que lista esquisita, colocando juntos uma 

pessoa amada, pessoas mais ou menos conhecidas, pessoas esquecidas, uma planta, uma 

cachorra... O que há de comum entre eles?  Há algo neles que comunica com o narrador, 

que o afeta. Seria esse algo “aquele um, o raro, o de um se atrair pelo outro” (p. 507), o 
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“espontâneo”, contrário à “vida mesquinha”, “morninha” da “gente bem-comportada” (p. 

506-507)? Está claro que “o raro” não é algo que cabe ser traduzido, não está no plano da 

explicação e do entendimento, mas podemos nos perguntar “como”, como se dá essa 

atração, como se estabelece “o raro” nas relações do narrador? Tatiana talvez nos 

responda.  

A cadela “diz mais coisas no seu andar pacífico do que o converseiro barulhento 

deste pessoal falante”. Tatiana é “tranquila”, “mansa”, de “honesta elegância” (p. 505). 

No seu silêncio “nada falta e nada sobra”, e, no entanto, o narrador e ela conversam, 

criam, como o pronome ela, utilizado para falar com e da cachorra. Temos, então, que da 

Tatiana, ele reconhece, o narrador não tem certeza, não sabe se ela aceita morar com ele 

ou não, se lhe perdoa a “grossa ingratidão” que lhe cometeram. Ingratidão, a cachorra 

oferece algo a que se deveria ser grato. No entanto, não apenas a cadela lhe causa um 

“estalo de surpresa”, um contentamento, como, com ela, juntos, ele se dedica a encontrar 

uma forma para que possa falar sobre ela, com ela e para ela. O pronome criado é uma 

forma na linguagem não para entender o que se passa com Tatiana, o que é impossível, 

mas para se aproximar, se relacionar, fazer carinho; e também para, criando com a 

cachorra, criar, descobrir a si mesmo: é um ponto de intersecção, uma pessoa invisível 

que pode ser convocada para que, nela, ambos possam conviver, um lugar na linguagem 

para que coabitem.  

É estranhíssimo, pois estamos tratando, afinal, de uma cadela. No entanto, 

façamos a comparação: todos as pessoas da festa, com exceção de Marianita e a copeira, 

são tratadas de maneira tipificada, tomadas como exemplos ou pontos de partida para 

comentários que extrapolam o universo da ação, são quase que categorias que o narrador 

observa com distanciamento e sem hesitação em carregar pesadamente na adjetivação e 

na predicação; já a copeira, apesar da simpatia e da aproximação, o narrador não lhe dirige 

a palavra no plano da ação. Por outro lado, as duas relações em que o narrador se implica, 

em que dirige a palavra a outros personagens, ainda que isso não se dê no plano da ação, 

mas no da memória ou de um diálogo imaginário, é com Marianita, sua amante, cuja 

conversa relatada se dá no tom da “correção”, como vimos, e ela, Tatiana, com quem cria 

junto uma maneira de conversar nova, própria a eles. 

A título de fechamento dessa seção, talvez valha uma indicação para uma 

consideração futura. Essa relação com a cadela que dá seu nome ao título do conto poderia 

ser lida como uma espécie de alegoria daquilo a que se deve dedicar essa literatura: a 
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encontrar uma forma capaz de tratar e se aproximar daqueles que são “honestamente 

elegantes”, silenciosamente sábios, como a Tatiana “pacífica”, “mansa”, “tranquila”, mas 

também “sobranceira”, ao passo que aos outros, que vivem uma vida mesquinha, 

disfarçando mal seus desejos de grandeza e sua arrogância com discursos palavrosamente 

piedosos, o que cabe é a redução, a tipificação, o enquadramento, a caricatura. Estamos 

próximos de uma ética da linguagem, parece: a alguns, a linguagem pode avançar, num 

movimento simultâneo de desnudamento e caricatura; a outros, a linguagem deve recuar 

e respeitar a sua “intraduzibilidade”, se colocar como um lugar entre o narrador e o 

personagem. No entanto, as coisas são menos simples, e é sintomático que o uso ético da 

linguagem só tenha se realizado com um animal, um personagem desprovido da fala. E o 

narrador - não devemos esquecer da mesma maneira que ele não deixa de se lembrar 

repetidamente -, que é quem maneja essa distribuição ética da linguagem, ele também 

esqueceu de pegar o dinheiro com a mão esquerda. 

 

2.3 Mas fique comigo e faça aquele silêncio seu de paciência e sabedoria 

 

“Uma força” se inicia com a espécie de tópico frasal típico de João Antônio, um 

período reduzidíssimo separado do restante do texto por uma quebra de linha. Nesse caso, 

o recurso é ainda mais reduzido, uma oração nominal formada por apenas um substantivo. 

Sabemos, então, que esse é o “mote” do conto, seu objeto central: o cágado. A ausência 

de verbos ou adjetivos, posteriormente, já poderia nos indicar o traço característico da 

relação do animal com o narrador: a dificuldade de apreensão.  

No caso desse conto, a oração nominal “O cágado”, desacompanhada de qualquer 

qualificativo ou ação, ressoa no restante da narrativa, em que essa característica particular 

de ser insondável do cágado será retomada sucessivas vezes, assim como as tentativas de 

aproximação do narrador. Tentativas, como veremos, humoradas e autoirônicas, como se 

já se soubessem insuficientes 

Na sequência, três parágrafos curtos contextualizam a ação para o leitor: o 

narrador está em uma de suas andanças por bairros afastados de onde mora, no intuito de 

espairecer os problemas de casa. Vemos aqui, novamente, outra característica típica do 

autor, dessa vez temática, como apontada por Bruno Zeni (2016), a oposição entre 

impulso deambulatório e universo doméstico. Tratando-se de uma narrativa em primeira 
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pessoa, é notório o primeiro traço do narrador apresentado ao leitor, um traço dado por 

oposição: “se eu quisesse, como alguém aí da literatura, diria que era um cágado de 

domingo” (p. 467). Sabemos, portanto, que o narrador não apenas não se vê como alguém 

da literatura, mas que despreza um pouco esse campo, o que é perceptível pelo termo de 

indeterminação “aí”, que desqualifica esse “outro alguém” da literatura.  

No período seguinte, no próximo parágrafo, o “aí” aparece novamente, agora 

associado à ambientação (“andava nas minhas marchas por aí” (p. 467)), marcando outra 

característica recorrente da composição de alguns de seus contos: a ambientação solta, 

sem contornos nítidos, que ainda será reforçada por “acabei, como sempre, pelos 

subúrbios lá longe-longe das minhas chateações” e “subia uma rua das de Vila Ipoujuca” 

(p. 467). Estamos, se contarmos a primeira linha formada por apenas “O cágado”, ainda 

no terceiro parágrafo do conto, e já destacamos três características recorrentes de outros 

contos: Será que estamos diante de um texto “típico” do autor? Sigamos.  

No quinto parágrafo, o cágado que já havia sido anunciado duas vezes 

anteriormente, aparece na ação narrativa. Mas não apenas ele, outra personagem é 

introduzida ao leitor, Aldônia. O parágrafo tem uma construção temporal muito curiosa e 

vale, antes de comentarmos, a citação: 

Eu andava e subia uma rua das de Vila Ipojuca, depois da Lapa, quando 

de repente me seguia um cágado. Estivera pensando no vermelho do 

rosto de Aldônia e no puladinho que ela faz, rápida do joelho para baixo, 

quando é manhã, na calçada, e é tempo de frio antes da escola abrir. Um 

cágado me seguia sutil e andarilho, com sua cabeça de cobra, e talvez 

até tivesse sede como este aqui. Então, eu o apanhei do chão, sem medo 

ou nojo daquele réptil quelônio, como mais tarde o dicionário me diria. 

Vai que aquele instante estava acima dos dicionários e eu apenas o 

apanhei do chão para fazermos amizade. (p. 467). 

 

Peço paciência ao leitor, pois iremos período por período. O parágrafo se inicia 

com uma construção um pouco fabular (chapeuzinho vermelho estava andando na floresta 

quando de repente), com a introdução do cágado por meio de uma ação resumida, na qual 

o “de repente” é quase mais importante que o próprio verbo. No próximo período, o 

narrador nos informa sobre o que ocupava seus pensamentos naquele momento. Como 

não há nenhuma articulação entre esse pensamento e o seu contexto, a ação envolvendo 

o cágado, ela nos parece fortuita, ressaltando mais a surpresa da aparição repentina do 

cágado, interrompendo os pensamentos do narrador. Após, o narrador volta-se para o 

cágado, mas agora ele é “sutil”, além disso já há indícios de uma identificação, pois ele é 
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também “andarilho” e talvez “tivesse sede” como o próprio narrador. Ele o apanha do 

chão, sem receio, mas menciona sua procura posterior pela entrada “cágado” no 

dicionário, adicionando mais uma diferenciação temporal ao trecho, que, por fim, termina 

com a amizade súbita entre os dois andarilhos. Notemos quantas “camadas” temporais há 

nesse parágrafo: a da situação do narrador, que remete aos parágrafos anteriores (bate 

perna na Vila Ipojuca); a ação (o cágado que o seguia repentinamente); a lembrança da 

Aldônia, numa manhã da época da escola; a procura no dicionário posterior à ação narrada 

e anterior à narração; e a amizade que se anuncia para o desenvolvimento posterior da 

ação narrativa.  

O próximo parágrafo se inicia com uma onomatopeia, repetida três vezes e 

destacada em itálico. São os barulhos do sapato de Aldônia. A descrição da personagem 

vai até os joelhos, para onde os olhos do narrador “viajam” e “ficam” (p. 467). Há uma 

sequência na descrição da personagem, de cima para baixo: primeiro os sapatos, depois 

as meias, ambos descritos sem verbos, com uma construção frasal idêntica, com uma 

vírgula marcando uma zeugma, porém de um verbo nunca mencionado, e, então, as 

pernas, que têm verbos e uma oração mais alongada. Há também um jogo de oposição no 

trecho: as pernas esquentam “para os joelhos” (p. 467), o narrador sente frio na barriga. 

Ponto, quebra de linha, novo parágrafo: voltamos para o cágado. Retomado na ação com, 

novamente, o intervalo da reminiscência sobre Aldônia, a adesão do narrador ao réptil é, 

ironicamente, imediata: “De pronto lhe quis bem” e deseja, o narrador, que o cágado 

“passa a viver como pessoa da família” (p. 467).  

Entre o parágrafo com a construção temporal curiosa citado acima e esses dois, 

dedicado cada qual para um dos personagens introduzidos na narração, não há nenhuma 

marcação de passagem, e a voz narrativa salta de um ao outro. A ação continua com a ida 

do narrador para casa junto com o cágado. O apego, “surgido assim subitamente e 

definitivo”, é marcado, de um lado, pela distinção em relação aos outros, que observam 

no ônibus sem entender, e pela identidade entre os dois, por outro, na qual não entrava a 

condição “magnífica” de réptil do bicho, mas o “liame” criado pelos “ares de solidão, de 

chateação comum” (p. 468). Curioso notar que essa identidade não necessita de 

conhecimento, pois nessa sequência de dois parágrafos, o narrador sublinha, na mesma 

medida de sua admiração, sua ignorância em relação ao cágado (“nada sei da condição de 

um cágado. Sem dúvidas, condições admiráveis” (p. 468)). As ações, nesse trecho, são 
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iterativas, marcadas pelo uso do verbo no infinitivo e da expressão “e foi um” (“e foi um 

lhe passar ração” (p. 468)), marcando a recorrência da ação.  

Quebra de linha, um período curto, de uma única oração, com o verbo no presente 

e o uso do advérbio “hoje”, traz repentinamente o narrado para o tempo da narração. 

“Hoje faço uma casa para o cágado”, não é apenas uma ação no presente, mas uma 

resolução, uma afirmação do narrador sobre algo que pretende fazer.  No entanto, antes 

de detalhar essa ação, há mais um trecho com a reminiscência sobre Aldônia. Como nas 

outras sequências das lembranças a respeito da personagem, os verbos também estão no 

presente: “Chic, chic, chic”, novamente a onomatopeia, para ressaltar a ligeireza dos 

passos de Aldônia, e “Não para sossegada”, seus movimentos “cutucam” o narrador, que 

quer fugir, se esconder atrás “da vitrina de doces”, mas seus olhos “ficam nos joelhos” 

(p. 468).  

Após, há retomada do plano de construir a casa para o cágado, com o detalhamento 

de sua consecução por meio de verbos no futuro, que se estendem para as fantasias do 

narrador: “Um dia há de ser grande, cágado-de-pescoço-de-cobra” (p. 468). Essas 

fantasias podem ser contrapostas à recepção do cágado na casa do narrador, onde “todos 

tiveram medo” e “quiseram dar-lhe um nome” (p. 468). Mas essa recepção dúbia, com 

verbos no passado, não é considerada, pois, para o narrador, “o cágado é o cágado” (p. 

468). Há aqui como que uma variação sobre a oração inicial do texto, para a qual o 

narrador oferece uma explicação: “O cágado. Vão nesse nome sofrimento e anonimato – 

o mesmo anuviado andante que nos uniu num instante duro lá numa subida de Vila 

Ipojuca.” (p. 468). E continua, “avesso a grandezas e importâncias, como o cágado, pendo 

para as criaturas e viventes que se mexam com humildade e tenham tolerância, humanas 

e boas. Como o cágado.” (p. 468). 

No início do texto, havíamos marcado a primeira distinção do narrador, sintética 

e por oposição em relação aos “da literatura”. Aqui, a caracterização se alonga, e o 

narrador dá vazão à sua negação em relação à grandiloquência, com a qual, agora, 

podemos especificar um pouco mais o citado “alguém aí da literatura”. Notável é a 

utilização distinta da expressão “como um cágado”. Na primeira aparição no fragmento 

citado, a comparação com o cágado é extensiva, recebe um alongamento qualificativo, de 

modo que ser como o cágado equivale a ser “avesso a grandezas e importâncias” e pender 

para as criaturas humildes e tolerantes. No segundo uso, isolado entre pontos, a 

interpretação é ambígua, pois esse isolamento pode conferir uma qualidade absoluta para 
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a comparação (como o cágado e ponto, sem nenhum qualificativo que determine essa 

comparação), mas pode ser lida também como retomada da oração anterior. O cágado 

tende para as criaturas humildes que são como o cágado, e assim ocorre também com o 

narrador. O parágrafo começa com períodos mínimos, destacando essa falta de 

qualificação do cágado, depois há o trecho mais longo em que o narrador expõe a sua 

semelhança, e termina com períodos curtos ou orações subordinadas isoladas entre 

pontos, reforçando a primeira leitura da expressão “como o cágado” isolado entre pontos, 

por uma espécie de paralelismo na fragmentação dos períodos: “Como o cágado. Que se 

alimenta da sua persistência. A vida lhe deu longo tempo de existência e dura carapaça. 

Além de olhos atentos.” (p. 469).  

Os três próximos parágrafos parecem reforçar o caráter absoluto da comparação, 

quase uma justaposição sem termos em comum, quando o narrador reconhece sua 

ignorância diante do silencio e da sabedoria do Cágado e que a condição, sua e do cágado, 

não são coisas de contar, a não ser para Aldônia. Novamente há um ímpeto explicativo 

por parte do narrador (o uso do “porque”), mas que é anulado novamente por meio de 

uma tautologia. No caso, a tautologia não é um recurso retórico, um dizer a mesma coisa 

com palavras diferentes com efeito de ênfase, pois é colocada em termos tão mínimos e 

diretos que sugerem mesmo a impossibilidade de desdobrar essa explicação de forma 

significativa, de dar um entendimento a ela: “porque ela é Aldônia e a ela só eu contaria” 

(p. 469).  

Ao chegar perto do desfecho, a fragmentação dos períodos se torna mais enfática, 

compostos por orações curtas e separadas por quebras de linha. A amizade, já 

estabelecida, agora teme qualquer ameaça, já passou o momento da sua própria 

celebração inicial e agora o narrador pede a deus pelo cágado: “é uma amizade e tem dado 

cada susto”; “meu deus. Meu deus e meu pânico” (p. 469). 

Da descrição da sequência da narração, observamos que há uma intercalação entre 

os trechos dedicados a dois personagens, o cágado e Aldônia, que figuram inicialmente 

de modo próximo (o cágado interrompendo a lembrança do narrador sobre Aldônia), para 

depois se distanciarem no plano do narrado e, finalmente, se juntarem perto do desfecho.  

Não é demais notar que os dois personagens ocupam planos distintos na narrativa, 

um na ação e a outra na lembrança do narrador. Essa distinção pode ser observada na 

própria predominância dos tempos verbais utilizados nos trechos dedicados a cada um, 
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predominando o passado e o futuro no caso do cágado, e o presente no caso da Aldônia. 

Essa distinção dos verbos produz um efeito curioso, pois coloca a ação como uma 

lembrança para o narrador, que a narra de um ponto no futuro, ou um projeto, e a 

lembrança como uma ação com temporalidade ambígua, pois não é possível decidir se o 

tempo presente marca a ocorrência dessa memória no momento da narração ou se marca 

o tempo da própria lembrança, que por meio da espontaneidade da sua irrupção acaba por 

transportar o narrador e a apagar sua distância no tempo.  

A partir daqui podemos notar o paralelismo inicial que se estabelece entre os dois 

personagens, ambos irrompem na ação, ocorrem ao narrador: o cágado que aparece “de 

repente” (o que é um pouco cômico de imaginar, um cágado, com a sua lentidão, 

aparecendo “num susto”), e interrompe a lembrança, e a lembrança que surge de repente 

e interrompe a ação. Após a primeira indicação do narrador (“Estivera pensando no 

vermelho do rosto de Aldônia”), as alterações entre esses dois planos se dão sem nenhuma 

indicação, a não ser o uso de uma onomatopeia, no caso de Aldônia. No entanto, esse 

recurso formal, mais do que marcar a passagem, enfatiza o corte temporal na narração, 

pois introduz o leitor diretamente nesse plano ambíguo da lembrança como ação, com 

verbos no presente, por meio da repetição da monossílaba, recurso que acelera a leitura.  

No entanto, a despeito dessa relação de justaposição entre os planos, a 

caracterização dos personagens tende a se organizar em campos semânticos opostos. O 

cágado se mexe “com humildade”, “sutil”, tem uma carapaça “meio apagada”; Aldônia 

“não para sossegada”, “rápida do joelho para baixo”, suas canelas “se torneiam”, 

“esquentando”. A ação de Aldônia é repetida nas três passagens em que figura, com o 

foco reduzido ao movimento rápido de suas pernas; já as ações do cágado são rematadas 

quase em todas as ocasiões anteriores à volta para casa por comentários que extrapolam 

o momento da ação em direção a um tempo fabular: o cágado, com suas “condições 

magníficas” (p. 468), sua aparição “acima dos dicionários” (p. 467), como se o narrador 

já “o tivesse conhecido antes, antes e depois das lendas” (p. 467), “há de ser grande”(p. 

468).  

Curiosamente, foi necessário, para o narrador, ouvir daqueles que vivem em sua 

casa a sugestão de que o cágado tivesse o nome de um imperador, espécie de uma 

condensação do exagero da grandiloquência que o narrador vinha atribuindo a ele de 

modo crescente até então, para que esse, o narrador, abandonasse esse tom e enfatizasse 

a sua humildade, seu anonimato e sua persistência. Tal alteração desemboca no 
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reconhecimento do narrador de nada saber sobre o cágado, pedindo por sua paciência e 

silêncio, a partir do qual poderá equiparar a condição do réptil quelônio à sua própria 

condição. É quando, então, Aldônia e o cágado, a lembrança e a ação, poderão se 

reencontrar na narração, no momento que o narrador nos diz que, da condição do cágado 

e da sua, apenas a Aldônia contaria, ainda que não sejam coisas de contar. Essa 

preferência por Aldônia se torna mais significativa se considerarmos que, para o narrador, 

em sua casa, em relação ao cágado, “disseram, rebuliço, muitas bobices” (p. 468). Além 

do verbo sem sujeito – e o leitor não é informado sobre quem vive na casa -, esse ambiente 

não parece considerável para contar sobre a condição do cágado.  

A casa do narrador figura em dois momentos distintos da narração: nos parágrafos 

iniciais que contextualizam o leitor sobre a situação do encontro com o cágado; e no 

trecho comentado acima, em que o quelônio é recebido. Nos dois momentos, o narrador 

está em oposição a seu ambiente familiar, assim como estão o cágado (encontrado longe 

e do qual os de casa só falam bobices) e Aldônia (cuja lembrança o levou para longe de 

casa e  apenas a quem seria possível contar sobre a condição do réptil). A relação entre a 

deambulação do narrador e o cágado é mais diretamente enunciada no conto, como nos 

trechos de maior empolgação do narrador em relação à sua identificação com o 

personagem: “sós e andarilhos, cágado e eu”; “nossos ares de solidão”; “o calor que 

sofríamos na subida longa de Vila Ipojuca”; “o mesmo anuviado andante que nos uniu” 

(p. 468).  

Quanto a Aldônia, vimos que sua ação se resume a seus movimentos rápidos de 

perna, além de que o narrador se ocupava de lembrar dela quando foi interrompido pelo 

cágado em suas andanças na Vila Ipojuca. Mas, talvez haja mais uma relação com a 

deambulação, se nos ocorre outra palavra que parece estar a meio do caminho entre 

lembrança e andança sem propósito: o devaneio. Se voltarmos para o comentário sobre o 

presente verbal utilizado nas passagens sobre essa personagem, vimos que não era 

possível se decidir se esse emprego do verbo marcava a irrupção da lembrança no 

momento da narração ou se marcava o próprio presente da lembrança, por meio da força 

da irrupção que transportava o narrador para esse momento do passado. Ao analisarmos 

a ação que ocorre nessa lembrança, o foco nos pés e nos joelhos de Aldônia, reparamos 

que o narrador segue esse movimento sem um lugar de chegada aparente, que seus olhos 

vão junto com esse movimento “que não para sossegado” (p. 468). A própria repetição 
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da lembrança, ao não se desdobrar em algo novo, remete também a uma ausência de 

finalidade. 

No entanto, essa gratuidade da lembrança, dada por seu caráter abrupto e sua 

repetição, é aparente, pois ela não é livre de efeitos. Trata-se da lembrança da atração 

pela Aldônia, que afeta e mobiliza o narrador a seguir não só seus movimentos, mas a sua 

própria lembrança: “Aldônia não vê que seus movimentos me cutucam. Eu tinha mais era 

de enfiar a cara dentro de um bueiro, eu tinha de ter pernas que corressem [...] Meus olhos 

ficam nos joelhos” (p. 468).  

Temos então um narrador que se coloca a andar, tomando distância das 

complicações de casa. Como distração, mas também como uma espécie de impulso 

paralelo à deambulação, a lembrança de um amor da infância, cuja imagem já contém o 

próprio caminhar. Mas, ao contrário do que vimos em contos anteriores, a busca nesse 

caso não se dá em um vazio sem objetos de desejo. Ainda que sem um objetivo explícito 

e com um encontro apenas virtual, no plano da lembrança, temos Aldônia; e, ao nível do 

chão, mas recolhido com carinho, temos o encontro fortuito com o cágado. Assim, 

podemos arriscar também que há, aqui, um narrador disponível para o encontro fortuito 

se comparado ao de “Busca”. Por que isso ocorre? Talvez essa disponibilidade se dá 

justamente pela sua relação com Aldônia, na relação de desejo e temor que ocorre na 

própria narração da lembrança. 

Se a distração desejante oferecida pela lembrança é o que coloca o narrador 

disponível para o encontro com o cágado, então, talvez, uma leitura mais atenta do 

desfecho possa nos ajudar a comentar o caráter particular dessa relação entre os 

personagens. Vimos que os personagens ocupam planos distintos na narrativa, na ação e 

na lembrança, e que esses planos apresentam uma construção ambígua devido aos tempos 

verbais empregados, o passado para a ação e o presente para a lembrança. No entanto, 

vimos também que os dois personagens também apresentam semelhanças, como sua 

oposição ao ambiente familiar e sua correspondente relação com o impulso deambulatório 

do narrador. Temos, então, que, ocupando planos distintos, os personagens comunicam 

algo semelhante ao narrador, o afetam de uma maneira paralela ao seu impulso 

deambulatório. E esse afeto poderá se encontrar no mesmo plano narrativo no desfecho, 

quando, na linguagem, Aldônia, o cágado e o narrador poderão se aproximar 

simultaneamente.  
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Vimos como o cágado, digno de uma afeição repentina e definitiva, resiste às 

evocações do narrador, que apelam para o mito, o dicionário, os especialistas do instituto, 

as correspondências entre o nome científico e nomes de imperador, e até à própria 

tentativa de lhe construir uma casa. Por fim, o narrador reconhece a sua tolice, mas pede 

para que o cágado fique ao seu lado e faça seu silêncio “de paciência e sabedoria” (p. 

469). O narrador não sabe sobre o cágado (“nada sei da condição de um cágado”), mas 

para ele o cágado tem “sem dúvida, condições admiráveis” (p. 468), e pede, por fim, a ele 

que “fique” (p. 469). Por outro lado, das condições de um cágado não só é difícil falar 

sobre, mas também falar a alguém, pois “não são coisas de contar”. No entanto, se a 

alguém pudesse contar, seria a Aldônia, e porque ela “é Aldônia”. A disposição do 

narrador de contar para ela não apresenta uma explicação, um desdobramento, mas se 

limita a pautá-la na caracterização mais vertical da personagem, resumida em seu próprio 

nome: o narrador contaria a Aldônia porque ela é Aldônia. De um lado, o cágado, de 

condições insondáveis, porém que provocam a admiração e afeição do narrador; de outro, 

Aldônia, uma lembrança que “cutuca” o narrador, e a única digna de confiar e 

compartilhar as considerações sobre as condições do cágado, ainda que o porquê disso 

escape à caracterização do narrador: entre os dois, aproximando-os, o desejo de 

comunicar, de contar do narrador, a linguagem. E contar não só da condição do cágado, 

mas da sua própria condição. 

No entanto, apesar do desejo de comunicar, sabemos que “não são coisas de 

contar”, e permanece o impasse. E a partir dessa constatação pelo narrador, a enunciação 

adquire um caráter fragmentário, com quebras de linha abruptas, orações nominais, 

repetições, como se o próprio “contar” se tornasse desconjuntado. E, se nesse conto o 

encontro se realiza ao menos no plano da ação, ele não é de todo feliz, pois sobre ele se 

lança a sombra da perda, da ameaça, do susto: “Meu Deus. Meu Deus e meu pânico. [...] 

eu peço pelo cágado” (p. 469).  

Destacamos, então, algo semelhante ao que foi apontado na análise de “Tatiana 

Pequena”: a aproximação comprometida e problemática do narrador em relação aos 

personagens, que se realiza mais na enunciação do que na trama. O cágado, que poderia 

ser tomado pela alegoria de um lugar social, o lugar do sofrido, anônimo, humilde, 

silencioso e, também, sábio (essa sequência de adjetivos parece formar uma imagem de 

senso comum do “povo”, sinônimo de anonimato e sofrimento, de economia humilde e 

sábia das palavras, como no ditado “as palavras são de prata, o silêncio é de ouro”), 
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conquista a simpatia imediata do narrador, que vê sua condição semelhante ao do cágado, 

mas o qual também reconhece nada saber sobre ele, e não adianta recorrer ao dicionário, 

ou ao que os especialistas do instituto podem lhe dizer: sobre o cágado e sua condição, é 

para acompanhar e palmilhar a ladeira cumprida da Vila Ipojuca, para viver junto, ou para 

falar de perto, dentro, para quem é amado. No entanto, vimos que essa comunicação não 

tem como se realizar e o narrador, pelo cágado, apela a deus, a um deus ele mesmo 

cósmico, não apreensível, ao contrário do deus “fantasiado, esculpido e rezado” (p. 469). 

Ou seja, um deus ao qual se possa comunicar aquilo que é incompreensível nos seres e 

nos afetos.  

Vimos, então, nos três contos analisados de Abraçado ao meu rancor, como a 

enunciação pode assumir caraterísticas diferentes conforme se trata da ação, do 

comentário ou da lembrança da narradora, nos informando sobre as possíveis 

características de cada um desses planos e as relações específicas entre eles no conto em 

questão, sobretudo a correspondência entre a frustração da ação e a dificuldade final da 

narradora de narrar a si, de maneira semelhante a como foi apontado em “Visita”. No 

entanto, em “Maria de Jesus de Souza (Perfume de gardênia)”, há a inflexão do episódio 

violento, que parece agravar a dificuldade de narrar a si, o silêncio da narradora. 

Vimos também como as diferentes construções enunciativas podem corresponder 

a uma espécie de mapeamento dos personagens de um conto, como no caso de “Tatiana 

Pequena”. Novamente vimos a presença da ação, do comentário e da memória, com o 

predomínio do segundo. Além disso, cada uma dessas construções parece ser reservada a 

personagens específicos, informando as diferenças de relação que o narrador estabelece 

ou tenta estabelecer com eles, diferenças que foram abordadas aqui principalmente nos 

termos de proximidade e distanciamento, avanço adjetivo e predicativo da linguagem e 

recuo na caracterização dos personagens. 

Por fim, em “Uma força”, vimos com mais detalhes essa correspondência entre 

recuo na caracterização dos personagens, manutenção da sua indeterminação e da 

incapacidade do narrador de lhe render atributos e, também, a proximidade ou afeição 

deste último em relação a eles. Assim também como destacamos as relações entre 

diferentes planos da enunciação, no caso, entre ação e lembrança, e a configuração 

ambígua que assumem pelo emprego particular dos tempos verbais. 
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No próximo capítulo, voltaremos aos recursos formais destacados nas análises de 

contos apresentadas nesse e no capítulo anterior, comentando-os com mais detalhes e 

realizando comparações entre os seus possíveis efeitos de leitura. 
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3 RECOLHIDO AO CHÃO, GUARDADO COM CARINHO – A NARRATIVA POÉTICA DE 

JOÃO ANTÔNIO 

 

As boas lágrimas, não nos são tiradas por 

uma página triste, mas pelo milagre de uma 

palavra no lugar 

(COCTEAU, 1959) 

 

Neste capítulo iremos traçar considerações sobre os recursos formais destacados 

nas análises dos contos apresentadas anteriormente, comparando-as em busca de 

conformar uma caracterização de algumas especificidades da contística de João Antônio, 

o que poderia se chamar de sua poética. No entanto, antes de começarmos, retomemos de 

maneira sintética o que foi indicado pelas análises apresentadas nos dois capítulos 

anteriores  

Dentre os recursos destacados, vimos como a enunciação pode estabelecer uma 

relação complexa com a conformação da voz narrativa e do encadeamento do enredo. Por 

vezes, o uso de diferentes tempos verbais nos indicou uma nova abordagem para a ação 

do enredo, contrapondo o impulso deambulatório do narrador em primeira pessoa no nível 

da ação, que informa a própria progressão do enredo, e o impulso deambulatório como 

que interno à constituição dessa voz narrativa, que se volta para o passado tanto como 

origem quanto como destino da busca desse narrador. E essa nova abordagem nos 

permitiu inferir outras leituras do conto quanto à relação do narrador com os personagens 

e quanto à própria estrutura do enredo, se circular ou não.   

Em outra ocasião, vimos como o uso de uma certa economia das imagens interna 

à narração nos informou sobre a trama, a caracterização dos personagens e algumas 

correspondências em relação ao cenário. Foram apresentadas também considerações 

sobre como o deslocamento do foco narrativo produziu uma proximidade, uma quase 

coincidência entre narrador, leitor e personagem na perspectiva em relação à ação e como 

isso colocou o narrador em terceira pessoa e o leitor suscetíveis à própria ação narrada. 

Além disso, foi sugerido e comentado como a combinação desses dois recursos, a 

economia imagética e o deslocamento do foco narrativo, tiveram por efeito ressaltar a 

própria autonomia dos personagens, seja por manter uma certa intraduzibilidade na sua 
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caracterização, seja por abolir a posição privilegiada do narrador e do leitor em relação a 

eles. 

Outra relação formal destacada foi a correspondência entre diferenças de 

composição da enunciação e os diferentes tipos de relação do narrador em primeira pessoa 

com os planos da narração, como a ação, o comentário e a lembrança. Vimos como a 

análise dessa relação pode nos informar diferentes leituras sobre os contos, como uma 

caracterização progressiva do narrador, ao traçar um paralelo entre a decomposição da 

enunciação e o esvaziamento da ação.   

Ou ainda, essa mesma relação pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre a 

composição da narrativa em primeira pessoa por meio de um monólogo como que em 

discurso direto. Vimos como um narrador pode ser caracterizado a partir de suas próprias 

particularidades enunciativas, assim também como essa própria enunciação, por uma via 

negativa, do silenciamento e da impossibilidade, pode caracterizar pontos de inflexão e 

impasse, quando o plano da ação e da voz interior narrativa se encontram e se implicam 

um ao outro em momentos de violência excessiva.  

Por outro lado, vimos também como os diferentes tipos de enunciação podem nos 

ajudar na análise das relações entre narrador e os diferentes personagens. Considerando 

o narrador em primeira pessoa implicado na ação, vimos como esse recurso como que 

esquadrinha o universo ficcional, estabelecendo os campos simpáticos e negativos da 

trama, com efeitos éticos do uso da linguagem no tratamento dos personagens. Esses 

efeitos éticos se dão justamente por avanço ou recuo da linguagem em relação aos 

personagens, com uma relação inesperada: em relação aos personagens “negativos”, 

antagônicos, a linguagem avança na caracterização, com uso profuso de adjetivos e 

remissão direta deles a categorias sociais; em relação aos personagens simpáticos, a 

linguagem recua, como que reconhecendo sua incapacidade frente à riqueza de 

características dos personagens, respeitando e preservando algo que há neles de, 

simultaneamente, insondável e único. 

No entanto, nos contos analisados, essa “distribuição” dos personagens por meio 

de usos específicos da linguagem não é estanque, não problemática, pois o próprio 

narrador se implica nela. Quando próximo do universo negativo, ele também se 

caracteriza explicitamente e em termos semelhantes aos aplicados aos personagens desse 
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campo; quando próximo do campo simpático, o narrador vacila na sua elocução, “fica 

sem saber”, “não fala”.  

Por outro lado, uma tentativa de solução para esse impasse se anuncia nos dois 

últimos contos analisados. Como se aproximar daquilo que não se compreende, em 

relação ao qual a enunciação do narrador parece falhar, para o qual o seu entendimento 

se mostra francamente insuficiente? E a resposta parece ser a própria linguagem. Seja um 

ponto de tangência, um pronome inventado para que o narrador encontre uma maneira de 

falar simultaneamente para, sobre e com a personagem querida; seja por meio de um 

diálogo possível, imaginário, em que coabita o objeto indecifrável e a interlocução ela 

também enigmática, e entre eles, como um sopro, o desejo do narrador. 

Enunciação que articula tempos opostos no plano da ação e da caracterização do 

narrador; que aproxima narrador, personagem e leitor e os coloca irmanados no desejo e 

suscetíveis à ação; que se faz paralela ao esvaziamento da ação e ao aprofundamento da 

solidão do narrador; que constrói a própria narradora e acusa, por seu silêncio, a violência 

que lhe ocorre no plano da ação e da sua voz interna; que traça um mapa afetivo do 

narrador, esquadrinhado por uma linguagem que pode tomar um uso político, de 

denúncia, ou ético, de aproximação; e que se transforma, finalmente, num lugar de 

encontro, de coabitação, para aqueles que estão longe, perdidos, aqueles que não se sabe  

e aquele que deseja.  

  Nessa trajetória para a enunciação dos seis contos analisados, vemos, se os 

tomarmos agrupados pelos dois livros, continuidades e diferenças entre Malagueta, Perus 

e Bacanaço e Abraçado ao meu rancor. De um modo geral, a análise destacou na 

enunciação de todos eles um caráter errático, ambíguo, movediço. No entanto, essa 

enunciação problemática, ou os problemas da enunciação, parece se deslocar da 

interioridade do narrador para sua relação com os personagens.  

Evidentemente, há uma implicação entre interioridade problemática do narrador e 

suas relações problemáticas com os personagens, e, com exceção talvez de “Retalhos de 

fome em uma tarde de GC”, essa implicação está presente em todos os contos. Porém, o 

tratamento ou o foco do problema parece se deslocar: em “Busca”, “Visita” e “Maria de 

Jesus de Souza (Perfume de gardênia)”, a enunciação mais do que enfatiza, é a própria 

“carne” do impasse interno dos narradores; em “Tatiana Pequena” e “Uma força”, o 

caráter problemático como que anuncia para si uma solução, mas sem se resolver, sendo 
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o que há, parece, é o impasse interno do narrador procurando uma exteriorização, a 

enunciação se propondo como um lugar de encontro com outros personagens, ainda que 

esse encontro seja impossível. Comentemos esses três grupos distintos mais detidamente. 

Tanto em “Busca” como em “Visita” temos uma ação que apresenta um relação 

complexa em relação ao tempo: são narradores que, descontentes com o presente, 

procuram ou restaurar uma situação passada ou ir de encontro ao próprio passado, e esse 

desejo em relação ao passado os lança na deambulação que constitui a ação principal da 

trama. Em “Busca”, a relação com o passado é mais ambígua, pois constitui ponto de 

partida e chegada para o impulso deambulatório, ao mesmo tempo que a relação não 

resolvida com o tempo (“a vida perdida” no boxe, os cabelos brancos) e o presente (os 

colegas bajuladores, o falatório doméstico) é a própria condição para a deambulação. Se 

essas relações se resolverem, talvez o narrador possa encontrar a si mesmo, aquilo que 

foi perdido na queda escura do nocaute, e aos outros, ao retomar os passeios com a mãe, 

casar e ter filhos, ainda que isso pareça insatisfatório para ele. No entanto, tanto a 

resolução quanto a não resolução permanecem irresolvidas, e o leitor fica em suspenso, 

ao final do conto, entre um desfecho circular, que mantém Vicente em sua busca, e um 

desfecho com extraquadro, como denominamos, em que a ação continuaria após a 

narração. Parece haver uma correspondência surpreendente entre os diferentes níveis de 

indeterminação desse conto: além da busca sem objeto, espécie de mote do conto, a 

relação temporal ambígua da deambulação no nível da ação e no nível do impulso interno 

e a ambientação pouco definida, há também o desfecho que deixa em suspenso o próprio 

encadeamento da trama e a caracterização do narrador.  

Já em “Visita”, a relação com o passado é um pouco mais corriqueira, dada na 

chave da idealização e do saudosismo, e a trama poderia ser lida como a frustração 

progressiva da tentativa do narrador de reencontrar esse passado feliz. Ele não só se 

desencontra com o amigo querido, que concentra em si a idealização desse passado, como 

também desencontra a si, ao tropeçar na mesa de sinuca e perceber que seu jogo ficou 

ruim, grosseiro. No entanto, o conto não se resume a isso.  

Vimos que o conto se inicia com um sonho, isolado do restante da narrativa por 

um espaço em branco. Nele, o narrador voltava às “grandes paradas” com seu “parceirão”. 

No entanto, a bola branca sempre caía, frustrando o sonho, e a bola branca era a dele, do 

narrador, que parecia estar traindo o amigo, que até nesse momento de derrota o apoiava. 

A mesma bola branca que encerra o sonho é aquela que se recusa a dar entrada no jogo 
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para o narrador na sequência do conto. Vimos também que o narrador, quando via as 

crianças pisando na lama, acabava por sentir uma culpa, a qual fatalmente lhe fazia 

enveredar mal, o que contradiz a idealização das “grandes paradas” da sinuca em que era 

um “grande taco”. De modo semelhante, o narrador se sente culpado, como na traição ao 

amigo Carlinhos, e envereda mal no jogo de sinuca que ocorre no plano da ação.  

Há, portanto, uma correspondência entre o plano da ação e o trecho do sonho. No 

entanto, o sonho, nesse caso, não é apenas uma prefiguração do que ocorrerá na 

sequência, após o espaço em branco que o isola do restante da ação. É mais uma 

contaminação negativa do próprio passado idealizado que parece se imiscuir nesse trecho. 

Se a bola branca, que acaba com o jogo no sonho, na ação já se recusa a sequer a começá-

lo, enfatizando o impasse do narrador, a traição anunciada no sonho já estava indicada na 

própria lembrança do passado: lá também, nos tempos da sinuca, uma culpa já fazia o 

narrador enveredar mal.  

Além disso, há o encontro com a irmã de Carlinhos, a qual o narrador imagina 

linda antes de a conhecer, a partir do qual passa a irromper na sua fala, como que fora do 

controle do próprio narrador, a pergunta de por que não arranja uma namorada, pergunta 

que é, na sequência, soterrada por comentários na voz interna do narrador. A intenção 

dessa recapitulação de episódios do enredo é apontar como a frustração do reencontro do 

passado não é simples e direta: há anúncios, correspondências internas, ecos que 

dificultam a leitura “progressiva” dessa frustração e do isolamento do narrador. E ainda 

há a voz do próprio narrador, contrária a sua vontade, que indica alguma mudança interna 

à procura de se realizar, mudança que poderia apontar para uma caracterização do próprio 

narrador fora do circuito do passado idealizado-presente frustrante. No entanto, como 

apontado anteriormente, os ecos estabelecidos na progressão do enredo parecem sugerir 

a contaminação do passado idealizado e o agravamento do impasse da ação: quem o 

narrador está traindo? A vila, Carlinhos? Parece trair a si.  

Os dois contos apresentam semelhanças temáticas, o narrador em deambulação, 

insatisfeito com o ambiente doméstico e que se lança numa ação a partir de uma relação 

ambígua entre passado perdido ou idealizado e presente insuficiente. No entanto, há uma 

diferença entre eles, que poderia ser sintetizada da seguinte maneira: a ambiguidade que 

se dá no nível frasal em “Busca” parece se desdobrar na própria ação em “Visita”. No 

primeiro, vimos no capítulo anterior como a ação se inicia entre um presente, de onde 

parte o narrador, para um passado, para onde parece se dirigir, mas que também parece 
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ser a origem do impulso da própria busca, e isso nos foi revelado pelos tempos verbais; 

já em “Visita”, a busca pelo passado é explícita na trama. De maneira análoga, em 

“Busca”, há uma mudança no narrador que se anuncia, como um indício, e que poderia 

ser uma “solução” para a própria ação, mas o conto permanece irresolvido quanto a isso; 

já em “Visita”, o narrador “encontra” o objeto da busca, o passado na figura de Carlinhos 

e da sinuca, mas é um encontro frustrado, o amigo não está e o jogo é ruim. É da mesma 

maneira que esse narrador pode enunciar em “voz alta” o indicativo daquilo que poderia 

tirar sua caracterização da rota da repetição, ao passo que em “Busca” há apenas indícios 

ambíguos dessa mudança.  

Já em “Maria de Souza de Jesus (perfume de gardênia)”, de Abraçado ao meu 

rancor, vimos que a relação temporal não se dá predominantemente com o passado, mas 

entre presente da ação e o futuro, com a fantasia. Sendo a fantasia um dos “tipos” de 

enunciação encontrados no conto, ao lado do comentário, da ação e do monólogo em 

discurso direto, como foi nomeado, vimos como a passagem e a combinação entre eles 

nos deu entrada para comentar a caracterização da narradora, o encadeamento do enredo 

e a relação entre o plano da ação e o plano da voz interna. A peculiaridade desses três 

elementos é que, tratando-se de um monólogo em discurso direto, em que a própria 

disposição da enunciação caracteriza a narradora, como que realiza a narradora no 

universo ficcional, a voz interna e a ação não coincidem na maior parte do conto. Vimos 

como a ação e a voz interna se aproximam em três momentos específicos: na leitura do 

horóscopo, espécie de oráculo irônico sobre o enredo, em que coincidem a voz da 

narradora e a voz que lê a “revistinha” no plano da ação; no assalto policial; e na risada 

que explode no desfecho.  

No primeiro momento, o do horóscopo, a adesão da voz da narradora ao plano da 

ação marca também a sua adesão à fantasia, que se inicia a partir daí. No entanto, vemos 

que o horóscopo prepara de maneira simétrica as frustrações que ocorrem na sequência: 

as previsões sobre a saúde, o amor e o sucesso profissional são rompidas pela violência 

da polícia e pelo desfecho distante das “grandes jogadas” com que sonhava a narradora. 

De tal modo, a adesão mencionada acima como que prepara a desilusão posterior, como 

que “aumenta o tombo”, de tal maneira que chamamos esse trecho de “escadinha” da 

trama, tal como se utiliza para se referir ao personagem sem graça dos quadros de humor, 

geralmente aquele que é a vítima da piada. Nos momentos subsequentes, vimos como a 

aproximação entre a voz narrativa e o plano da ação se dá de maneira problemática, pois 
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coincidem pelo avesso: o silenciamento da violência e o estouro sem significação da 

risada.  

Em “Busca”, o impasse interno se revela na composição das frases e na própria 

enunciação do narrador; em “Visita”, o impasse ganha também o plano da ação, se torna 

mais “visível”, por assim dizer, “exterior”, pois há objetos para frustrar o encontro, que 

antes pareciam não haver, e representar o impasse; em “Maria de Jesus de Souza (Perfume 

de gardênia)”, o impasse ganha uma outra dimensão, a ação e a voz interna da narradora 

se implicam mutuamente justamente nos momentos de incidência da violência, ou seja, 

nos momentos em que são silenciados. O impasse está na voz e na ação, e essa narradora 

tem uma fantasia, um desejo que coincide com o plano temporal da sua ação no sentido 

de a lançar, assim como a própria narradora, para o futuro, mas o impasse ocorre a ela, na 

forma da violência dirigida a partir do outro, e ocorre nela, a partir da palavra engasgada. 

Vejamos com mais detalhes esses dois modos de impasse e sua articulação na enunciação. 

 

3.1 O impasse de si  e o impasse da ação  

 

Se compararmos especificamente “Visita” e “Maria de Jesus de Souza (Perfume 

de gardênia)”, encontramos semelhanças na enunciação, como composição que combina 

ação, comentário e memória, além de marcas de interlocução explícitas ou implícitas e 

trechos em que a voz do narrador irrompe na fala, marcada por travessão, mas dirigida a 

si. Se comparados a “Busca”, ambos apresentam uma trama circular mais evidente, mais 

“decidida”.  

No entanto, o impasse do narrador de “Visita” é colocado mais de si para si: é a 

idealização de seu passado, de seu amigo e de si, que o próprio narrador frustra na ação, 

em que, ao passo que o enredo se esvazia ao se aproximar do desfecho circular, a própria 

enunciação ganha um tom mais desarranjado, de acordo com o desarranjo do próprio 

narrador. Em “Maria de Jesus de Souza”, há o plano da fantasia, mas não é a fantasia que 

é frustrada, mas a própria ação, interrompida ainda no início da noite de trabalho na Lapa 

por um outro de forma violenta. Em vez do desarranjo de um narrador que se perde de si, 

não ouvindo as palavras ditas no plano da ação, temos o silêncio do corte, da interrupção 

brusca. Em vez do desarranjo progressivo da enunciação, a risada que estoura no plano 

da ação, dando um pouco de ordenamento a ele (“a ratatuia está comigo”), mas que 
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engasga na voz interna da narradora. Ou seja, a enunciação coincide com a ação, mas 

apenas de modo a não “dizer” nada.  

Comparemos os desfechos. Ambos mergulham a cabeça na pia, um para encerrar 

a ação, dormir e se preparar para um outro dia, igual a todos os outros; a outra para 

continuar a ação, sair à rua sem dizer nada e enlaçar mansamente um “coiso” que espera 

na calçada, como uma noite qualquer. O impasse interno dá margem para que o desarranjo 

seja enunciado, e para que a ação desarranjada se “resolva” no plano da enunciação, ainda 

que seja por meio da própria enunciação desarranjada e de uma resolução que não resolve 

nada, repetida; a violência da ação silencia a voz interna, atinge a enunciação, e ela só 

pode estourar, agir, mas não dizer, e o impasse permanece, no desfecho, no plano da ação, 

que não acaba. 

 Outra característica comentada do conto “Maria de Jesus de Souza” é a relação 

do monólogo com a memória, análoga ao do narrador em terceira pessoa com o 

personagem. Vimos como a enunciação ganha diferentes configurações conforme se 

passa da ação para o comentário, ou do comentário para a memória, sendo que no plano 

da memória ela tem uma composição mais ordenada se comparada com a ação. O que 

isso pode nos sugerir é que a memória se oferece para essa narradora de maneira mais 

estável, como algo “acabado” no sentido de ser possível lidar com seus contornos, ao 

passo que a ação é mais errática, fragmentada, e está sob risco. Já em “Visita”, a 

ambiguidade da lembrança do narrador é explícita, e ele mesmo afirma que não sabia 

como era o tempo em que jogava sinuca, sabia apenas que era diferente do presente.  

De outra ordem é o uso diferencial da linguagem em “Tatiana Pequena”, de 

Abraçado ao meu rancor. Nesse conto, destacamos uma relação de ambiguidade entre o 

plano da ação e da enunciação, colocando o longo trecho anterior à “ação principal”, a 

festa de casamento, numa situação indecidível sobre o ponto de vista do narrador; e uma 

distribuição no uso de diferentes tipos de enunciação de acordo com a distribuição dos 

personagens. 

No primeiro caso, vimos como a introdução repentina no plano da ação coloca em 

suspenso todo o trecho anterior do conto, em que o narrador como que realiza uma 

panorâmica do bairro de Copacabana, numa espécie de onipresença dada pela preferência 

simpática que coloca sob a sua perspectiva simultaneamente espaços díspares, como a 

praia, a praça e o interior do mercado. Essa panorâmica vai sendo pontuada de ações, 
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construídas de maneira mínima, apenas com um verbo e nenhum qualificativo para ele, 

como advérbios. A própria localização da ação no interior do parágrafo reforça seu caráter 

pontual: apenas um período dedicado a ela, que logo é substituída pelo comentário, 

informando o leitor pouco a pouco sobre o próprio narrador, alguns personagens e o 

contexto da ação principal que irá se desenrolar mais à frente. Nesse trecho inicial, 

portanto, temos o privilégio do comentário sobre a ação e um ponto de vista flutuante do 

narrador. 

Quanto ao segundo caso de uso diferencial da linguagem, predominante no trecho 

do conto localizado na ação propriamente dita, na festa de casamento, procuramos 

destacar como há uma enunciação dividida, que se organiza de acordo com uma espécie 

de mapeamento dos personagens. Numa relação de distanciamento, quanto ao núcleo 

negativo dos personagens, o narrador utiliza predominantemente do comentário. O 

comentário permite que o narrador faça uma remissão dos personagens a planos fora do 

contexto da ação, enquadrando-os em outros tipos de discurso, como a espécie de 

criticidade postiça dos personagens ali presentes, as relações de desigualdade e bajulação 

no mundo do trabalho e a espontaneidade sofrida que permeia o convívio paralelo a esse 

mesmo mundo. O comentário, como que um apêndice da ação, acaba por reduzir a ação 

e os personagens envolvidos nela a um exemplo desses discursos. É um jogo também que 

se retroalimenta: não apenas o comentário, nessa caso, reduz os personagens ao torná-los 

diretamente traduzíveis a outros discursos, mas as características desses próprios 

personagens que permitem essa tradução é serem “redutíveis”: falsos, pouco espontâneos, 

superficiais, presos às aparências, são já como que “esquadrinháveis”: não há nada neles 

de intraduzível, de enigmático, de perplexidade que resista ao entendimento. Essas 

características são reservadas aos personagens caros ao narrador. 

   Quanto ao outro núcleo de personagens, principalmente Marianita e a cachorra 

Tatiana, a enunciação toma características diversas, associadas à lembrança e à ação. No 

plano da ação, vimos como a voz do narrador articula um diálogo imaginário com 

Marianita que se encaminha para a ação, mas que não se realiza, culminando no silêncio 

do narrador. É curioso como esse trecho tem uma proximidade com o comentário, ao 

indicar como a vida mesquinha das personagens da festa pode impedir a própria atração 

amorosa, mas é um comentário “dirigido”. O que isso quer dizer? Nos trechos dedicados 

aos personagens do núcleo negativo, os comentários são feitos como que “para ninguém”, 

não há interlocutor nítido, e isso ressalta o distanciamento do narrador em relação a esses 
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personagens; no caso do trecho mencionado em relação à Marianita, o comentário é 

direcionado a ela, há uma interlocução evidente, com uso de vocativos. O efeito é que o 

comentário, nesse caso, se encaminha para a conversa íntima, abrindo mão do 

entendimento, do significado público dos enunciados, da interlocução “como que para 

ninguém”, e passando para um significado compartilhado especificamente pelos dois, 

especialmente no trecho sobre a possibilidade do encontro amoroso “raro”, de pedir o 

carinho só com os olhos, sem as palavras: “aí é mistério”, diz o narrador. Temos, então, 

paralelamente, aproximação entre narrador e personagem, aproximação entre voz 

narrativa e plano da ação e recuo da  linguagem em relação ao significado; distanciamento 

do narrador em relação aos personagens, distanciamento da voz narrativa em relação ao 

plano da ação, avanço da linguagem sobre o objeto em vistas de um entendimento. 

Comentemos como isso ocorre em relação à Tatiana. 

Vimos como o narrador coloca a cachorra em oposição à ação da festa, tanto pela 

própria caracterização da personagem (ela diz mais coisas em seu silêncio do que a 

verborragia das pessoas da festa) como por refletir uma própria disposição do narrador: 

ele hesita em contar sobre Tatiana, mas ainda assim o faz, somente ao leitor, e não no 

plano da ação, em que ocorre a palestra do antagonista aos convivas. Oposta ao palavrório 

da festa, não apenas o silêncio sobranceiro de Tatiana, mas a intimidade do narrador.  

No entanto, um diálogo se estabelece, e ele ocorre entre o narrador, Tatiana, a 

terceira pessoa invisível e o leitor. Quanto ao leitor, a marca de interlocução é explícita 

logo no início do trecho, convocado para um intervalo no barulho da festa e a compartilhar 

da intimidade do narrador. Quanto à conversa entre os outros três, a relação é mais 

complexa. A terceira pessoa invisível, criação dos dois, da cachorra e do narrador, é um 

modo particular, como foi visto, dele se dirigir a Tatiana. O narrador não apenas fala dela, 

como fala com ela e a ela. É um modo criado com Tatiana para falar sobre Tatiana para 

a Tatiana. A enunciação aqui não apenas recua diante daquilo que o narrador não 

compreende em relação à personagem, nem apenas trata-se de um modo de comunhão, 

de partilha da intimidade, mas de um lugar onde o narrador e a Tatiana podem se 

aproximar. Como falar a respeito e dirigir a palavra a alguém que não se compreende? 

Através da criação comum de uma linguagem. Notemos, criação comum de uma 

linguagem, não a criação de uma linguagem comum, visto que ela é impossível.  

Do comentário, que coloca os personagens do núcleo negativo como objetos 

disponíveis para a análise e a crítica, caminhamos para uma relação em que o personagem 
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se irmana do narrador para criar uma nova forma de enunciação na qual eles possam se 

aproximar. Todavia, o momento de maior comoção, de maior ternura pela personagem é 

justamente quando ele comete um deslize na convenção que se oferece como suporte para 

essa aproximação, ao se dirigir diretamente a Tatiana por “você”. 

Esse deslize pode nos lembrar de uma pergunta. Na divisão entre os personagens 

estabelecida pelos usos diferenciais da linguagem, onde está o narrador? Ele está em um 

ponto equidistante dos dois núcleos, de onde pode realizar essa distribuição de um lugar 

privilegiado e ordenar o universo ficcional? Ele está próximo daqueles para quem a 

linguagem é utilizada como um meio de aproximação? Não parece ser nenhum dos dois 

casos. Se lembrarmos do trecho em que o narrador faz um comentário sobre si, logo após 

a primeira rememoração dos encontros com Marianita, vimos que esse comentário se 

estrutura nos mesmos termos daqueles que são dirigidos aos personagens do núcleo 

negativo, pautado na sua localização profissional e em como essa localização informa 

uma caracterização também falsificada do narrador. Afinal, como ele mesmo afirma, 

qualquer um poderia fazer aquilo que ele faz, não há nada de “artista nato” nisso, como 

insistia Marianita. Esse é apenas um dos indícios. 

Outro, que pontua toda a narrativa, é a frase sobre “pegar o dinheiro com a mão 

esquerda”, espécie de mote do enredo. Já no trecho anterior à ação principal, a frase 

ocorre, acompanhada de uma explicação sobre sua origem, e o que ela indica é justamente 

o vínculo do narrador ao universo que vê com distância e de forma negativa. Deveria ter 

pegado o dinheiro com a mão esquerda, mas não o fez. Se voltarmos para o mesmo trecho 

inicial, veremos também como, entre os comentários que acompanham as ações pontuais 

mencionadas, há também alguns voltados a si. No entanto, eles são colocados sob suspeita 

pelo próprio narrador, que reconhece neles, antes do que uma justificativa para sua adesão 

a esse universo, uma desculpa, ou até “uma conversa fiada”. 

Curiosamente, na organização da enunciação, o narrador está próximo do  núcleo 

narrativo que vê com desconfiança e distanciamento, se implica no mesmo universo a que 

dirige o comentário crítico, pejorativo e retórico. Ele não se dá o direito à mesma relação 

com a linguagem que mantêm Marianita e Tatiana, frente às quais a linguagem parece 

recuar, retroceder no ímpeto de entendimento. Se nesse conto o avanço retórico da 

linguagem, entendido como a caracterização por meio do comentário crítico, tende a 

violar os personagens, a reduzi-los a tipos, o recuo desse ímpeto é como um movimento 

de preservação, de respeito, de carinho frente aos personagens queridos, pois mantém 
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neles sua intraduzibilidade direta a outros discursos, dando a eles como que a dignidade 

a uma existência própria. No entanto, se o narrador está implicado no universo negativo 

e distanciado, ele também não deixa de ansiar a proximidade em relação aos personagens 

queridos, e é nesse sentido que, se a linguagem recua frente a eles, na sua caracterização, 

ela também pode se oferecer como um lugar de tangenciamento, de contato. Nesse caso, 

então, a linguagem não avança sobre os personagens, mas se oferece como um lugar entre 

eles e o narrador, ainda que seja um lugar que não se ocupará, como ocorre com Marianita 

(o diálogo imaginado pelo narrador que se silencia). 

Essa relação entre recuo da linguagem e tentativa de aproximação por parte do 

narrador parece tomar uma disposição mais radical em “Uma força”, concentrada no 

conto mais curto e de ação mínima. Comparado ao conto anterior, aqui também há uma 

divisão do universo ficcional, e ela se dá pela possibilidade de comunicação a respeito do 

cágado. Ao ambiente familiar, ocupado por personagens não nomeados e indistinguíveis, 

a comunicação parece mais frágil e superficial; é à Aldônia, a outra personagem nomeada, 

que o narrador pode contar sobre as condições do cágado e sobre suas próprias condições. 

No entanto, a enunciação aqui toma um caráter distinto a esse mapeamento do universo 

ficcional. Se em “Tatiana Pequena” as diferentes formas de enunciação traçam esse 

mapeamento e a relação do narrador com ele, em “Uma força”, o que parece ocorrer é 

que a própria possibilidade de enunciação marca essa distinção. A questão não parece ser 

que há uma linguagem para falar sobre uns personagens e uma outra linguagem para se 

aproximar de outros, mas como e para quem utilizar essa aproximação por meio da 

linguagem.  

A trama de “Uma força”, se há uma, poderia ser resumida pelo progressivo 

desvelamento ao narrador, após a afeição imediata e definitiva, de que ele nada sabe sobre 

o cágado. Após recorrer ao dicionário, aos especialistas, aos mitos e à própria sugestão 

sonora do nome científico do animal, acaba por reconhecer que, das condições de um 

cágado, nada sabe. Mas isso não diminui sua afeição. E mais, apesar de nada saber das 

condições do bicho, sabe que essas condições também são as suas. A afinidade, então, se 

dá por identificação e, simultaneamente, por reconhecimento de não saber. A 

identificação é caracterizada pela própria sugestão do encontro fortuito, assim como 

também pela projeção do narrador sobre aquilo que é “visível” no cágado, ou melhor, 

aquilo que é sensível: o narrador tem preferência pelos seres que se movem lentamente, 
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com calma, paciência e perseverança, e que pouco ou nada fala, mas que tem olhos 

atentos, assim como é o cágado e como, também, prefere o cágado, segundo o narrador.  

O narrador ensaia maneiras de se aproximar do cágado, quer construir para ele 

uma casa. Até reconhecer que é besteira, o cágado já tem uma casa em si. Então, o 

narrador pede humilde que o cágado fique, que faça perto dele o seu silêncio de sabedoria 

e paciência, paciência talvez com a própria afobação do narrador. Ao final, sem 

alternativas para retirar sua afeição do “não saber”, de dar um sentido a ela, o narrador 

clama a um deus, um deus a imagem e semelhança do cágado, não dos homens, não 

esculpido nem rezado, mas um deus de sabedoria cósmica.   

Como vimos, há algo de fábula nesse conto. As grandezas míticas com que é 

caracterizado o cágado, em um tempo como que fora do tempo, “era um cágado de 

domingo” (p. 467). No entanto, essa característica se desfaz progressivamente no conto. 

Vimos também como o conto poderia ser lido de maneira alegórica, como se o cágado 

fosse uma espécie de símbolo daqueles que dividem as mesmas condições que o narrador, 

ou ao menos a mesma afeição do narrador, mas deles ele nada ou pouco pode 

compreender.  

Qual seria o outro lado dessa alegoria? Tomemos um trecho de outro conto do 

mesmo livro, “Abraçado ao meu rancor”: “Quando os conheci e gostei deles, quando me 

estrepei e sofri na mesma canoa furada, a perigo e a medo” (p. 426). De quem fala o 

narrador? Dos “pobres-diabos sem eira nem beira”, que vão nos trens “ruins, enormes, 

cheios, onde se fala pouco” (p. 426) em que o narrador também havia se enfiado. Ele os 

conheceu e gostou, mas também, à época, ele ainda não “tinha esses refinamentos” (p. 

426). Agora, ele havia mudado, era outra pessoa. 

Há um impasse: o narrador deseja ter o cágado próximo, cuidar dele, alimentar 

sua afeição, mas do cágado nada compreende. Como se aproximar de algo que não se 

compreende? Uma resposta possível parece estar na própria linguagem, em contar. Mas 

não contar de qualquer maneira, atribuindo ao cágado nomes de imperador, ligando para 

institutos. Contar sobre a sua condição indecifrável e magnífica, contar preservando essa 

condição, e isso só poderia ser feito por meio de uma comunicação que pressupõe um 

interlocutor especial, íntimo e desejado, um interlocutor também indecifrável. Somente a 

Aldônia, porque Aldônia é Aldônia.  
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Que cena comunicativa estranha se desenha: um narrador que, à semelhança do 

cágado, não sabe de sua própria condição deseja contar dela e do cágado de que nada sabe 

para um interlocutor que se encontra inacessível, fora do plano da ação, e é ela também 

incaracterizável de alguma maneira. No entanto, essa cena, que não se realiza, afinal essas 

coisas “não são de se contar”, seria ela o ponto de encontro para esses três, um lugar para 

se aproximarem? Se assim o for, para contar daquilo que não se sabe, é necessário ter 

alguém para o qual valha a pena contar, alguém que possa compartilhar, na interlocução 

e na sua própria caracterização, dessa situação de não saber. Novamente, vemos aqui, de 

modo mais radical, a relação entre a afetividade do narrador e o não entendimento. Talvez 

um outro conto, com características distintas desses últimos dois, possa nos ajudar a 

avançar nos comentários sobre essa relação. 

Em “Retalhos de fome numa tarde de G.C.”, a análise destacou dois elementos 

formais, o uso de uma economia imagética na composição da trama e o deslocamento do 

foco narrativo. Quanto às imagens, vimos como elas “cifram” o enredo ao mesmo tempo 

que parecem manter a relação de proximidade entre os personagens não inteiramente 

cabível no plano da enunciação. Se essas “cifras” funcionam como uma espécie de 

indício, de ligação entre o rastro material da própria imagem com o campo especulativo 

que a narrativa parece deixar em aberto para o leitor, então as imagens talvez possam ser 

entendidas como apontadas por Bailly (2017), como estruturas imaginárias, um enigma 

armado, um bloco de sentido que escorregou para fora da linguagem verbal e que 

interrompe no leitor o fluxo de pensamento. Como foi apontado, o uso da imagem no 

conto tem um efeito contraditório, pois ao mesmo tempo que participa da economia das 

ações e da cumulação de características dos personagens, como sua mudança de 

perspectiva um em relação ao outro, participam, assim, como um código, elas se mantêm 

também como os blocos de sentido fora da linguagem verbal, como apontado acima. O 

efeito é codificar no enredo a proximidade amorosa mantendo-a como que fora da 

linguagem.  

Quanto ao deslocamento do foco narrativo, vimos inicialmente como ele tem por 

efeito retirar o narrador da sua posição privilegiada de organização da narrativa, 

colocando-se suscetível à ação e às mudanças de perspectiva do personagem. Depois, 

vimos também como isso tem por efeito colocar o leitor na mesma posição que o narrador, 

gerando uma proximidade com o personagem por meio desse recurso formal do 

deslocamento do foco narrativo.  
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A combinação dos dois recursos gera, por sua vez, um efeito semelhante ao que 

foi comentado em relação aos contos “Tatiana pequena” e “Uma força”: a combinação 

entre proximidade e recuo da linguagem. O leitor sofre a mesma interrupção que o 

personagem, antes do desfecho, e é lançado junto com o narrador para a cena final na 

garagem. Ele está próximo. No entanto, a narrativa como um todo, mas em especial essa 

cena é cifrada por meio da recorrência das imagens. O trecho da aproximação amorosa 

parecia caber inteiramente à linguagem verbal, ao já ter se dado no trecho em que a 

confusão entre voz narrativa e voz do personagem se torna mais explícita, com o 

autoconvencimento mútuo dos dois sobre a mudança de perspectiva em relação a Tila. 

No entanto, os gestos e as imagens associadas à mão vêm informar o movimento dessa 

aproximação, e o fazem mantendo a autonomia própria das imagens e, por consequência, 

a autonomia do próprio enlace amoroso que ali se desenrola. O leitor é convidado a estar 

perto, mas não a compreender.  

Vimos, então, no primeiro grupo comparado, “Busca”, “Visita” e “Maria de Jesus 

de Souza”, a conformação, por meio da análise, de um modo de enunciação com uma 

ligação particular com o impasse na constituição do próprio narrador; já em relação ao 

segundo grupo comparado, “Tatiana Pequena” e “Uma Força”, complementados pelo 

comentário de “Retalhos de fome numa tarde de G.C.”, vimos como o impasse parece se 

deslocar para a ação, para a  

enunciação do contato do narrador com os personagens. Vejamos como se dá a 

relação entre essas duas modalidades de impasse. 

 

3.2 Do impasse de si para o impasse da ação 

 

Vimos até aqui como a enunciação articula o impasse dos diferentes narradores 

de duas maneiras distintas. Em uma delas, a enunciação está ligada à própria 

indeterminação do narrador, à sua relação ambígua com o passado e de insatisfação com 

o presente, que o lança na deambulação. Nesse sentido, é como se a enunciação fosse um 

eco para o que ocorre na própria ação: ela revela a ambiguidade da ação deambulatória, 

seu impasse que deve se manter irresolvido para que a própria deambulação prossiga, 

assim como a indecisão do narrador quanto às resoluções que se oferecem ou sua 
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frustração diante das ações esvaziadas, se desarranjando em conformidade com o 

narrador.  

Na outra, a enunciação parece se dar como impasse, ao se colocar de maneira 

problemática entre o impulso de aproximação do narrador em direção aos outros 

personagens e uma espécie de recuo em relação ao que há de intraduzível neles. Nesse 

sentido, é como se a linguagem se oferecesse como um lugar de encontro com o 

incompreensível ou inapreensível, mas um lugar possível só enquanto é insinuado na 

própria enunciação da voz narrativa, pois o encontro não se realiza no plano ação ou não 

oferece uma síntese, um significado final extraído do próprio encontro para o leitor. Foi 

dessa maneira que pudemos afirmar que, nesse caso, é como se o impasse se deslocasse 

para “fora” do narrador. 

Seria isso o que sustentaria a comparação entre Malagueta, Perus e Bananaço e 

Abraçado ao meu rancor? A passagem da enunciação de si do narrador como impasse 

para a enunciação como uma tentativa de aproximação que procura preservar o outro e se 

frustra? O que parece ocorrer é a presença dessas duas maneiras da enunciação como 

problema nos contos analisados dos dois livros mencionados. No entanto, podemos notar 

distinções entre eles. 

Quanto ao modo de enunciação como aproximação “respeitosa” e frustrada, por 

assim dizer, vemos como em “Retalhos de fome numa tarde de G.C.” há um desenlace 

mais bem resolvido se comparado aos contos de Abraçado ao meu rancor. A sustentação 

daquilo que é inapreensível na aproximação amorosa dos dois personagens não impede o 

encontro entre os dois nem a aproximação do narrador e do leitor. Entra aqui, 

evidentemente, a particularidade de ser o único conto narrado em terceira pessoa 

analisado na pesquisa, o que permitiria uma maior mobilidade ao narrador, no sentido de 

poder deslocar seu ponto de vista e se aproximar dos personagens sem, contudo, colocar 

em risco a própria aproximação quanto a sua capacidade de caracterização.  

Já nos contos “Tatiana pequena” e “Uma força”, o encontro é possível apenas 

enquanto enunciação, seja na busca de um pronome comum, na encenação interna de um 

diálogo imaginado, ou no desejo de uma interlocução particular e sensível, ele não se 

realiza na ação. Por outro lado, diferentemente da economia imagética de “Retalhos”, o 

caráter incerto da caracterização dos personagens, a permanência daquilo que neles há de 

inapreensível, ocorre na própria enunciação, no seu recuo diante deles. Em comparação a 
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“Retalhos”, aqui também há mais do que um narrador suscetível à ação, mas um narrador 

implicado nos encontros impossíveis que deseja.  

O jogo entre a aproximação e o inapreensível parece então sofrer um 

deslocamento. De uma relação bem resolvida com o plano da ação, que coloca o leitor 

próximo ao encontro inapreensível, mas que de fato se efetua, passamos para uma relação 

mais problemática entre ação e enunciação. Não apenas os encontros não se realizam no 

plano da ação, como parecem apenas possíveis na própria enunciação. No entanto, essa 

enunciação, pelo próprio desejo de proximidade que valoriza aquilo que há de 

inapreensível nos encontros ansiados, recua, se faz ela também como que impossível. A 

enunciação, portanto, se faz impasse, como foi afirmado anteriormente.  

Quanto à enunciação como impasse de si, à indeterminação do narrador, ao 

colocarmos os contos de Malagueta, Perus e Bacanaço ao lado de “Maria de Jesus de 

Souza (perfume de gardênia)”, vimos como esse impasse ganha uma articulação com a 

ação mais evidente nesse último. Como apontado anteriormente nesse mesmo capítulo, 

de “Busca”, passando por “Visita”, até “Maria de Jesus de Souza”, o impasse se desloca 

progressivamente da enunciação de si e ganha também o plano da ação.  

Se lembrarmos do capítulo anterior, vimos como a enunciação da narradora nesse 

último conto se dá mais como uma caracterização, uma constituição de si, do que como 

impasse. Essa narradora não está à deriva entre um passado perdido e um presente 

insuficiente, mas entre um contato perigoso e urgente com a ação e uma fantasia 

redentora. A sua busca, por assim dizer, não é encontrar a si, mas se resolver no próprio 

plano da ação, da peripécia: ter uma noite de trabalho bem sucedida, escapar do apelido 

que lhe entrega fácil, pegar impulso para sair da Lapa.  

No entanto, o impasse, se não é parte constitutiva dessa narradora, lhe ocorre. 

Advém a ela, ou melhor, sobrevém a ela por meio da violência, o ataque policial que 

interrompe a progressão da ação. Mas a ação não continua após esse episódio? Sim, no 

entanto, nós reparamos no caráter desarranjado da volta à ação, com a ambientação 

ambígua, a sugerir uma identidade entre aqueles que se encontram presos na delegacia e 

aqueles que se encontram à noite nas ruas da Lapa, “a nenhum”. Algo se desarranja na 

enunciação. A risada, momento em que a voz da narradora encontra novamente o plano 

da ação, é uma voz enquanto ação, pois, ao mesmo tempo, ela não diz nada. Aquilo que 

poderia ser dito após a violência engasga na sua garganta.  
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 Talvez agora estejamos em condição de articular melhor isso a que estamos 

chamando de enunciação enquanto impasse de si nos contos em questão. Em “Busca”, 

parece que há um impasse característico do narrador que o lança na ação, ação ambígua, 

sem resolução; em “Visita”, há, para o impasse do narrador, um encontro no plano da 

ação, mas que é frustrado, culminando no esvaziamento simultâneo da ação e do narrador; 

em “Maria de Jesus de Souza”, a enunciação, antes de se colocar como um problema, 

oferece a própria a caracterização da narradora, que, no entanto, após a cisão violenta da 

ação, se torna hesitante, tateante e perde as palavras.  

 De Malagueta, Perus e Bacanaço para Abraçado ao meu rancor, o impasse do 

narrador, que procuramos caracterizar anteriormente, ganha cada vez mais o plano da 

ação? A ação, antes impossibilitada, se torna ela também veículo para a indeterminação, 

agora por meio da violência? E quanto ao outro modo enunciativo destacado pela análise, 

a relação entre proximidade e indeterminação, de uma resolução possível no plano da 

ação, se torna ela cada vez mais problemática, frustrada no plano ação? Onde esses dois 

registros enunciativos poderiam se encontrar?  

Retomemos o conto “Busca”. Além da relação ambígua entre o impulso interno 

deambulatório, aparentemente ligado ao passado, e sua realização no plano da ação, que 

é o que gera a própria progressão da narrativa, vimos também uma certa distribuição dos 

personagens de acordo com sua relação com o narrador. As relações que são marcadas de 

maneira positiva, no caso, se deram sobretudo com os encontros fortuitos, gerados pela 

própria errância da deambulação. Além disso, os encontros que se deram nesse campo 

foram breves, com pouca ou nenhuma interlocução ao nível do diálogo, além de terem se 

realizado com crianças.  

Quanto aos personagens do campo negativo, eles ocupam lugares mais bem 

definidos, menos fortuitos: Luís, a quem o narrador planeja visitar e o encontra; os 

colegas do trabalho, a quem o narrador lembra; Lídia, que está sempre a esperar na casa 

da família. Como vimos na análise do conto, sobretudo no comentário de Zeni (2016), 

essas relações, mais bem localizadas (trabalho, casa, relações familiares e conjugais), 

parecem se contrapor ao próprio impulso horizontal da deambulação. Por outro lado, além 

disso, se atentarmos para o campo lexical em que se dá essas relações, ela é marcada por 

uma espécie de interlocução excessiva, um excesso de palavras que incomodam o 

narrador. Os colegas de trabalho são aduladores, vivem pedindo coisas com uma 

amabilidade adjetiva que, para ele, é falsa e irritante; Lídia também é vista, num momento 
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inicial, como alguém que faz um jogo de insinuações, perguntas disso e daquilo, sorrisos 

e olhares; e com Luís se dá um ensaio de uma amizade, eles encontram-se na chateza da 

tarde, o amigo conta ao narrador sobre seus estudos de desenho, mas esse dá conselhos e 

insinua apostas no jogo de sinuca “sem sentir”. 

Os encontros positivos são mínimos, tendem ao silêncio: Vicente chuta a bola para 

o menino, que responde apenas “legal”; a menina lhe dá um tapa no joelho e os dois ficam 

na praça a namorar com os olhos. Já os encontros negativos, como apontado acima, são 

mais “palavrosos”, e é dessa característica que parece ressaltar a irritabilidade ou o 

distanciamento do narrador em relação a eles. Além disso, os encontros positivos se dão 

no plano da ação e são sugeridos pelo seu próprio caráter errático, fortuito; quanto aos 

personagens negativos, com exceção de Luís, eles figuram no plano da lembrança ou do 

comentário e são mais “localizáveis”. No entanto, são os encontros fortuitos, menos 

predicativos, que incidem na possível mudança de perspectiva do narrador sobre si e sobre 

as relações familiares, sobre as relações negativas. 

Temos, então, de um lado encontros fortuitos, menos localizáveis e predicativos, 

e que tendem ao silêncio, mas que afetam o narrador; e, de outro, personagens 

localizáveis, fixados adjetivamente no plano da lembrança ou do comentário, com uma 

interlocução mais ostensiva com o narrador  e sobre os quais incide, de alguma maneira, 

o afeto gerado pelos personagens anteriores. Podemos ainda acrescentar mais uma 

diferenciação entre esses personagens. Se lembrarmos do comentário sobre as 

considerações de Dorrit Cohn, vimos que o narrador em primeira pessoa se relaciona com 

sua memória de maneira análoga a um narrador em terceira pessoa em relação aos 

personagens. Ou seja, ainda que variável, há uma relação de distanciamento entre o 

narrador em primeira pessoa e sua própria memória, diferentemente da sua relação com 

a ação. Portanto, a distribuição desses personagens entre o plano da memória e o plano 

da ação corresponde também a uma diferenciação entre proximidade e distanciamento em 

relação ao narrador. 

Há, portanto, aqui uma distribuição semelhante ao que foi comentado em relação 

ao conto “Tatiana Pequena”: os personagens com uma relação afetiva com o narrador 

possuem uma caracterização mais lacunar, menos predicativa, são mais indeterminados; 

os personagens negativos são tratados por meio do comentário crítico, analítico, 

predicativo e com distanciamento por parte do narrador. É como se o afeto residisse 

naquilo que recusa a determinação, a localização. 



113 
 

 

No entanto, em “Busca”, vimos também como o enredo, se circular ou não, frustra 

de qualquer maneira a ação enquanto acúmulo de características do narrador: se circular, 

o narrador permanece no impasse, e se a deambulação é um impulso horizontal, ela se 

mantém enquanto uma ação que não se realiza; se não circular, aquilo que se apresenta 

no extraquadro dessa narrativa como sua resolução é exatamente aquilo que o narrador 

procura negar pelo impulso deambulatório. Essa característica ambígua faz com que a 

implicação das relações afetivas na mudança de perspectiva do narrador, mencionada 

acima, permaneça mais como uma sugestão do que uma realização da ação, como seria 

um clímax que a inflexionasse para algo novo. No entanto, trata-se de uma narrativa sem 

clímax. 

Já em “Tatiana Pequena”, vimos como o narrador mantém uma relação de 

distanciamento com um núcleo de personagens, o qual a enunciação trata 

predominantemente pelo comentário. No entanto, nos trechos que o narrador realiza um 

comentário de si, em vez de o realizar por meio de uma implicação que lhe ocorre por 

sugestão dos personagens do seu campo afetivo, e que se dá por sinais mais corpóreos, 

menos ligados a discursos que extrapolam a ação, como os cabelos brancos ou desejo de 

ter filhos, ele o faz, em “Tatiana pequena”, justamente pelos mesmos termos empregados 

ao campo negativo dos personagens. Como eles, o narrador se caracteriza por sua 

ocupação profissional, um emprego de falso talento que ocupa como sem o merecer. 

Quanto aos personagens de seu afeto, o encontro com eles parece mais 

problemático do que em “Busca”. Nesse conto, o encontro, ainda que mínimo, se realiza 

no plano da ação e gera efeitos no narrador. Já em “Tatiana Pequena”, as relação com os 

personagens próximos se dá por um comentário que é introduzido como um intervalo na 

sequência da ação, quase em oposição a ela, ou por meio de um diálogo imaginado, que 

se insinua para o plano da ação, mas que não o atinge.  

Então, se em “Tatiana Pequena” vemos uma distribuição paralela entre 

enunciação e relação com os personagens semelhante a “Busca”, com a indeterminação 

reservada aos personagens próximos e positivos, como se o afeto se reservasse justamente 

à indeterminação discursiva das relações, neste essa relação encontra o plano da ação e 

insinua efeitos no narrador, enquanto naquele conto essa relação se encontra embargada 

do plano da ação, ao mesmo passo que suas implicações para a constituição do narrador 

são mais problemáticas: ele se reconhece junto ao personagens negativos, caracterizados 

como falsificados, ou seja, com uma caracterização sem a possibilidade de adesão por 
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parte do próprio narrador, e que vê com distanciamento. O afeto ainda permanece ligado 

à indeterminação, mas sem  a possibilidade de aproximação ou realização por parte do 

narrador. 

Então, em “Busca”, ainda que a ação seja um desdobramento contínuo de um 

impasse, a deambulação que não tem saída, não tem resolução, não há um impasse para 

a ação. O narrador encontra por meio da própria deambulação personagens capazes de 

afetá-lo, de se aproximar dele, ainda que de maneira breve, apenas sugestiva. O impasse, 

nesse conto, parece se firmar mais na própria constituição do narrador, em concordância 

com que foi retomado de Zeni (2016). Trata-se de um impasse de si. A ação e a relação 

com os personagens oferecem um pequeno indício de alteração do narrador, de um 

acúmulo ou mudança na sua caracterização que pudesse dar uma consequência para a 

ação, gerar uma inflexão no enredo, mas que nele, na ambiguidade da sua enunciação, 

não se realiza.  

Já em “Tatiana pequena”, o impasse parece se deslocar para a própria ação. Não 

se trata de um efeito no narrador dado por uma relação afetiva no plano da ação que, 

podendo lhe gerar algum movimento na caracterização, não se realiza. Nesse caso, a 

relação afetiva não se realiza no próprio plano da ação. Trata-se, sem dúvida, de um 

narrador também insatisfeito, mas que já rendeu sua própria caracterização ao campo dos 

personagens localizáveis e negativos, aos personagens que, porque localizáveis, não são 

dignos de afeto. Enquanto as relações afetivas, se são mais evidentes do que as apenas 

sugestivas de “Busca”, com mais espaço dedicado a elas, inclusive, o narrador se permite 

desejá-las abertamente, ao mesmo tempo que elas não encontram nenhuma realização no 

plano da ação, nem sequer uma sugestão de mudança na caracterização desse narrador.  

Em “Tatiana Pequena”, não parece que estamos lidando com um narrador às 

voltas com seu próprio passado, procurando resolvê-lo por meio de uma busca fortuita no 

presente; para ele, o passado já parece perdido, ele já deixou de pegar o dinheiro com a 

mão esquerda, e os objetos do presente estão colocados - a amante, com qual poderia 

encontrar “o raro” do desejo, e a cadela, a interlocução sensível -, mas colocados fora do 

alcance da ação, da capacidade de gerar algum acúmulo de caracterização para o narrador.  

Uma comparação semelhante pode se dar com “Visita”. Se atentarmos para o 

emprego do comentário nesse conto, percebemos que, de um arranjo mais bem 

estruturado, com períodos mais longos, com relações lógicas mais evidentes entre as 
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orações, passamos, conforme nos aproximamos do desfecho, a uma estrutura mais 

desarranjada. Essa alteração é paralela à dedicação do comentário: quando dedicado a 

comentar sobre as condições da vila ou sobre o tempo dos jogos de sinuca, ela apresenta 

um certo distanciamento em relação ao narrador na enunciação, com marcas, inclusive, 

de interlocução com o leitor. O desarranjo se dá progressivamente conforme o comentário 

passa a ser um comentário de si e se aproximar do plano da ação. A cena mais evidente 

desse desarranjo e aproximação é o jogo de sinuca próximo do fim do conto, ponto de 

inflexão do enredo. Como vimos, a ação frustrada contamina a própria enunciação e a 

capacidade do narrador de comentar a si. 

De tal maneira, vemos novamente a relação entre distanciamento e enunciação 

bem articulada, por um lado, e aproximação e desarranjo na enunciação, por outro, e isso, 

em “Visita”, ocorre conforme a enunciação se aproxima ou distancia da ação, que frustra 

o narrador. A memória e o comentário distanciado têm para esse narrador um efeito 

estruturante, de encaminhar a sua ação, de dar a ela um “destino”, no caso a própria visita 

ao passado; ao passo que a própria ação tem um caráter dispersivo para essa narrador, ao 

frustrar e não realizar esse “destino”. Novamente, a proximidade é problemática. 

Em “Tatiana Pequena”, por sua vez, o predomínio do uso do comentário também 

estabelece relações de proximidade e distanciamento. No entanto, no caso, em vez de se 

dar como distanciamento e proximidade do narrador em relação a si, conforme se passa 

da memória à ação, aqui se dá na distribuição das relações do narrador com outros 

personagens, como apontado acima. Em “Visita”, embora a ação frustrante tenha um 

papel no impasse do enredo, ele parece ser colocado pelo próprio desejo do narrador, 

desejo ao mesmo tempo idealizado e encobrido. Como foi apontado acima, em parágrafos 

anteriores, a idealização nesse conto já é incerta, contaminada pela própria frustração, e 

o desejo que encontra um caminho até a fala do narrador, como indagação, e que se 

oferece como uma possibilidade de alteração na sua caracterização, é soterrado, 

enterrado, pelo seu próprio comentário. 

Analisando os contos de Malagueta, Perus e Bacanaço e de Abraçado ao meu 

rancor, chegamos a identificar dois tipos específicos de enunciação, um a que chamamos 

de enunciação do impasse de si e outro que chamamos de enunciação do impasse em 

relação à ação ou aos personagens. E ao compararmos os contos entre os dois livros, 

tentamos sistematizar que, apesar de haver uma implicação mútua entre essas duas 
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modalidades de enunciação, parece haver o predomínio do impasse de si no primeiro e 

do impasse em relação aos personagens e às ações no segundo. 

Retomando, quando comparados “Busca”, “Visita” e “Maria de Jesus de Souza 

(Perfume de gardênia)”, vimos como o impasse interno se dá nos primeiros por meio de 

uma relação ambígua entre passado e presente, que atravanca e atravessa a ação, para uma 

ação que se coloca ela mesma como impasse, como interrupção violenta sobre uma 

narradora não mais às voltas com um enredo dispersivo, uma ação esvaziada, mas na 

tentativa de realizar a si mesma na peripécia.  

Também vimos que, conforme tomados os contos de Malagueta, Perus e 

Bacanaço em relação ao conto “Tatiana Pequena”,  nos primeiros, o impasse do narrador 

não impede o encontro afetivo com outros personagens ou a tentativa de reaver o passado 

no plano da ação, ainda que os afetos gerados pelos encontros permaneçam em suspenso 

e a tentativa se frustre, agravando o impasse de si que é o gerador da própria ação, da 

deambulação. Ao passo que, em “Tatiana Pequena”, o que parece frustrado é o próprio 

encontro do narrador com os personagens afetivos, tanto no plano da ação, quanto no 

plano da caracterização de si.  

Nesse conto, o impasse de si é como se já estivesse realizado, acabado, o narrador 

se perdeu ao se encontrar caracterizado do mesmo modo que os personagens 

“falsificados”. E, no entanto, os objetos que se oferecem para seu afeto são bem mais 

discerníveis, têm mais espaço dedicado na narrativa, do que os encontros sugestivos de 

“Busca” e o amigo idealizado de “Visita”. O narrador não parece muito incerto de si nem 

dos objetos que se oferecem para seu afeto. No entanto, a sua aproximação em relação a 

esses personagens não se realiza, é frustrada ou mesmo impossível, no plano da ação. O 

que, todavia, não impede o narrador de criar junto a alguns deles, na própria enunciação, 

uma tentativa. 

Foi assim, por meio da aproximação na enunciação, que analisamos algumas 

características de “Retalhos de fome numa tarde de G.C.”, “Tatiana Pequena” e “Uma 

Força”. Quanto ao primeiro, vimos como o foco narrativo próximo ao personagem 

produziu um efeito de colocar o narrador e o leitor como que suscetíveis à própria ação, 

retirando-os da posição privilegiada dada pela perspectiva distanciada. Essa aproximação 

se deu ora pela ambiguidade da enunciação, sendo indecidível atribui-la ao narrador ou a 

um dos personagens, ora pela interrupção da ação sobre a adesão do leitor à voz narrativa. 
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Vimos como, nesse caso, a proximidade do leitor em relação à trama é como que 

contrabalanceada por uma codificação imagética da aproximação amorosa. Esse jogo 

imagético que “cifra” a aproximação amorosa entre os dois personagens tende a reservá-

la do entendimento, da sua redução a um significado, que poderia ser promovido pelo 

discurso verbal. Temos, então, como efeitos de leitura, a aproximação e o recuo em 

relação ao entendimento, e isso se dá por configurações específicas da enunciação.  

No entanto, nesse conto, a relação entre indeterminação e proximidade parece ter 

um “resultado feliz”: o encontro entre os personagens se realiza no plano da ação e oferece 

uma consequência para o enredo que se desdobra além da narração, no seu “extraquadro”, 

como convencionamos chamar esse recurso. Já em “Tatiana Pequena”, vimos como a 

enunciação como aproximação se realiza de maneira particular em relação à cachorra 

Tatiana. Reconhecendo a indeterminação da personagem, o narrador enuncia como a 

linguagem pode ser manipulada como um meio de aproximação. Juntos, Tatiana e 

narrador, criam um novo uso para um pronome capaz de fazer com que este não apenas 

fale sobre Tatiana, mas, simultaneamente, com ela e para ela. Todavia, essa comunicação 

não se realiza no plano da ação, e é reservada para um comentário dirigido apenas ao 

leitor, como que um intervalo, um recuo na própria ação, no caso, a explanação do 

antagonista. A relação entre proximidade, indeterminação do personagem afetivo e 

enunciação capaz de render esses dois termos se insinua, mas como que fora da ação, do 

enredo. Como vimos, trata-se de um conto cuja ação é um impasse, um lugar furtado ao 

encontro. 

Em “Uma força”, o conto mais sucinto dos analisados nesta pesquisa, essa relação 

entre proximidade e indeterminação parece ainda mais radical. A relação entre 

indeterminação e enunciação se dá tanto na relação do narrador com o personagem do 

cágado, quanto na caracterização do próprio narrador, como no encontro final que se 

insinua entre plano da ação e voz interna, a comunicação com Aldônia. No entanto, a 

realização da aproximação nesse conto é também a mais radicalmente irrealizada: o 

narrador deseja comunicar algo que não se comunica com alguém presente apenas no 

plano da memória. Novamente, os objetos de afeto estão bem colocados para o narrador, 

tanto no plano da ação quanto no da memória, mas o gesto que os aproximaria é 

impossível de se realizar. 

Em poucas palavras, de Malagueta, Perus e Bacanaço para Abraçado ao meu 

rancor, tomando os contos aqui analisados, o impasse da constituição do narrador que lhe 
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imprime o impulso para a ação parece se deslocar para uma configuração em que a 

incerteza do narrador quanto a si e seu passado já não tem um peso determinante na 

conformação dos contos, esvaziando as ações, mas sim o próprio impasse da ação, tanto 

na realização de si por meio da peripécia como na relação com os outros personagens. 

Um movimento paralelo a esse é que, se antes as ações eram esvaziadas, se as mudanças 

nos personagens eram apenas sugeridas, elas ainda ocupavam uma boa parte da 

enunciação constitutiva do conto; já, conforme vimos nos contos de Abraçado ao meu 

rancor, paralelo ao impasse que obstrui a própria ação, o comentário tende a predominar 

nas modalidades de enunciação. 

No entanto, os contos em questão não constituídos apenas da indeterminação, 

tanto dos narradores quanto da relação com os personagens. Vimos também como há, 

ainda que com distribuições diferentes, a presença do comentário distanciado, crítico, que 

remete a discursos fora do plano da ação, e a caracterização tipificada de alguns 

personagens. Uma das particularidades desses contos talvez seja a convivência desses 

dois tipos de registro que parecem opostos, um que enfatiza a caracterização cerrada e 

outro, a indeterminação. Seria essa a relação que denominamos na introdução entre 

“realismo” e “lirismo”: um registro que chama a atenção para a remissão a discursos fora 

da ação; um registro que chama a atenção para si, no seu recuo e como que capacidade 

de se manter diante da indeterminação, indeterminação que é, mesmo, o seu objeto.  

No entanto, reconhecemos que “realismo” e “lirismo” são termos muito mais 

complexos que essa simples redução apontada acima, ainda que essa redução possa ajudar 

a comentar mais detalhadamente a síntese analítica a que chegamos dos contos. Como 

analisar essa combinação? Talvez nos ajude recorrer a termos que, relacionados aos 

efeitos atribuídos ao realismo e ao lirismo acima, possam nos oferecer definições mais 

limitadas, as quais a pesquisa consiga manipular. Assim parece nos oferecer a expressão 

“narrativa poética”, tomada aqui do crítico francês Jean-Yves Tadié.   

 

3.3 O conto de João Antônio, uma narrativa poética? 

 

A narrativa poética, segundo Tadié (1994), é um fenômeno liminar entre o 

romance e o poema. A hipótese para construir uma teoria sobre esse gênero é a de que a 
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narrativa poética conserva a ficção da narrativa (personagens aos quais ocorre uma 

história em determinado(s) lugar(es)), mas, no entanto, os procedimentos de narração 

remetem ao poema: um conflito irresolvido entre a função referencial, com suas tarefas 

de evocação e representação, e a função poética, que atira a atenção sobre a própria forma 

da mensagem. Vejamos como ele caracteriza alguns de seus elementos. 

Quanto aos personagens, na narrativa poética, para Tadié, não se trata de 

manipular o seu “conteúdo”, de reduzir a obra literária a manuais de psicologia, mas de 

tratá-los como formas, funções dentro da forma da narrativa, ou, no nosso caso, da forma 

do conto. Para ele, nessa modalidade narrativa, seria justamente o “desperdício” das 

referências realistas, como a psicologia e a sociologia, o que permitiria a integração dos 

personagens nas narrativas, como se absorvidos pela narração, os personagens fossem 

devorados pelo narrador, que é o protagonista. A luz que ilumina essa figura central, o 

narrador, reduz as outras a não serem mais que sombras, reduzidas a sua verdadeira 

natureza de seres de linguagem. Trata-se de um narrador que se coloca como um sujeito 

que persegue, seja o ser amado, seja a busca por si.  

Para os personagens, caberia um esvanecimento, causado por essa presença 

predominante do narrador.  Não importa o uso da primeira ou da terceira pessoa, a questão 

é um narrador herói como uma solidão em meio à massa dos personagens, solidão 

incessante e múltipla dessa forma vazia, uma experiência que não tem como ser 

sintetizada em essência, mais paciente do que agente. Como foi afirmado, é a linguagem 

literária que cria a identidade do narrador em torno da qual se organiza a narrativa poética; 

portanto, o referente literário não é uma remissão ao real, mas virtual. É a presença desse 

narrador que pesa as ações e organiza as narrativas por meio da enunciação. No entanto, 

como foi visto, no caso dos contos analisados, esse peso ele é mais dispersivo do que 

ordenador. A identidade problemática do narrador, o impasse de si, tende a desarranjar a 

organização das ações. Voltaremos a isso mais adiante.  

O personagem, de um modo geral, é um subconjunto escritural, constituído de 

elementos verbais e não-verbais do enunciado que o distinguem de outros subconjuntos 

escriturais, de tal maneira que sua estrutura é destacada do enunciado escritural. Definir 

um personagem não é somente tratar da sua psicologia ou moral, é situá-lo no conjunto 

dos enunciados como ser-de-escritura. No entanto, na narrativa poética, em especial, o 

personagem parece agravar a sua desrealização para fora da enunciação, por assim dizer, 

a renúncia da homologia referencial, e atira a atenção justamente à estrutura poética 
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propriamente verbal. O vazio semântico do personagem é a condição para a sua plenitude 

nessas narrativas. 

Já em relação ao tempo, a narrativa poética não é a longa história de uma vida, 

como poderia ser caracterizada a expansão de alguns romances, mas se coloca a serviço 

de uma busca, de instantes privilegiados, que vai da espera ao reencontro, possível ou 

frustrado. Para tratar da sua temporalidade, em vez de remeter imediatamente à 

temporalidade histórica, deve-se escolher entre diferentes qualificativos: continuidade ou 

descontinuidade? Historicidade ou intemporalidade? Evento único ou repetido? A lei de 

duração poética parece estar de acordo com a semântica da duração desse tipo de 

narrativa: o descontínuo, o culto do instante, seja magistral, como na epopeia, ou  

fulminante.  

Quanto àquilo que o autor chama de ritmo, o desenvolvimento da narrativa poética 

tira sua força de utilizar os poderes da repetição, de relações como que habituais com o 

tempo, com um jogo de ecos e repetições entre palavras e frases chaves junto com as 

imagens e os eventos. Essa espécie de paralelismo estrutural desses textos coloca o 

desenvolvimento da narrativa como algo não linear, daí a recorrência das estruturas 

circulares impostas em inúmeros textos desse gênero. No entanto, o autor não deixa de 

lembrar que a aparição do mesmo em momentos diferentes já não pode ser idêntico 

justamente porque é colocado em outro lugar, está carregado do que veio anteriormente 

e do peso da sua própria repetição: a repetição progride. 

Recuperando a noção de realismo subjetivo que foi mencionada na introdução, a 

narrativa poética parece, então, recuar diante da história, e seu conteúdo social consciente, 

explicitamente enunciado, é pouco definível, ou não tão diretamente difinível. Sua relação 

com a ambientação e a temporalidade, segundo Tadié, parece a aproximar dos mitos, 

apresentando um sentido obscuro, polivalente e irmanado da ambiguidade, como todos 

os níveis de expressão desse gênero. A história presente na narrativa poética, segundo ele, 

não é mesmo outra coisa que a história de uma experiência. A aventura única, através de 

suas manifestações ambíguas, engendra uma estrutura que tem mais a unidade do poema 

do que a composição heteróclita da narrativa, dada pela passagem entre diferentes 

peripécias. Ainda que não seja um mundo resumido, não é também a tendência à expansão 

enciclopédica que é o sonho do romancista.  Não se propõe mapear a totalidade do mundo, 

mas senti-lo  por meio da experiência com algumas de suas matérias, como um episódio 

específico da experiência problemática do narrador. 
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Assim, as narrativas poéticas colocam em questão a busca pela identidade do 

narrador, cuja personalidade é sem conteúdo psicológico preciso, sem aparência física, 

rompendo as convenções de verossimilhança do gênero romanesco. Por outro lado, por 

sua identidade imprecisa, o narrador se confunde com os outros personagens, eles têm 

uma função semelhante mais ligada ao anonimato, como ecos da identidade do narrador. 

Por outro lado, este abandono ao negativo da própria identidade é o que permite aos 

narradores se abrirem à revelação: nem amar, nem fazer a guerra, nem assassinar, nem 

ficar doente, mas esperar uma descoberta. Renunciando a si, preenchidos e definidos por 

um segredo, o narrador é uma chave que abre todos os personagens.  

O papel do narrador é, então, ler sinais na busca de si, sinais dados pela língua, 

por algum uso diferencial e sintomático. De tal maneira, os eventos podem ser 

insignificantes, ou podem esconder seu significado para a aventura, pois o que está em 

jogo é uma forma específica da narração, um momento em que ela se torna problemática  

e gira em torno de um acontecimento ausente.  

Dessa maneira, uma lacuna fundamental organiza o discurso dos personagens e a  

enunciação da narrativa. O mundo não existe senão pelo olhar do herói ou do narrador; 

os outros, ao olhar do único observador, são apenas imagens, ou seja, não tem capacidade 

de observar em profundidade senão a si. Não falam, esses narradores, a não ser a si e 

recriam o mundo para si porque se descobrem descontentes. 

O uso do presente do indicativo adapta a narrativa ao questionamento do presente, 

que é o tempo no qual tudo pode surgir, bloqueando a progressão da narrativa; ao 

contrário do imperfeito, que significa que não há nada mais a esperar, que tudo já ocorreu. 

O jogo entre presente e imperfeito pode indicar também o jogo entre o registro do discurso 

e do narrativo, para sublinhar o caráter irremediável do evento. Na narrativa poética, o 

instante é sempre fatal, seja como a primeira categoria do instante, que é aquela em que 

algo chega, encontro de algo ou alguém, um instante inaugural; seja como o segundo 

instante, que é aquele em que nada chega, como um tempo já realizado. A narrativa 

poética inventa para si uma forma fiel à incoerência da duração: brevidade e 

descontinuidade são seus dois meios para tratar do instante problemático entre o ainda 

não e o já realizado.  

Em relação às narrativas longas, a relação com o sistema de instantes pode ser de 

duas maneiras. Podem praticar a elipse temporal, com marcas (‘após dois anos’, etc). Ou 
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podem utilizar de espaços em branco que estabelecem cortes na progressão textual. Já a 

segunda categoria é da continuidade. No entanto, em uma narrativa que não ordena as 

sequências das ações, de onde pode vir a continuidade? Tadié responde que da espera de 

algo. Além da figuração da espera, recorrente, a própria espera se torna o texto, com 

retornos do tema e o narrador que abre mão do objeto em preferência à busca.  

E a enunciação  está de acordo com essa visão do tempo. A brevidade da narrativa 

e sua decupagem em fragmentos não são o suficiente. É a sintaxe mesmo que se torna 

breve e fragmentada: poucas subordinadas, pouco uso de conjunções, e uma certa 

economia predicativa, com pouco uso de adjetivos, além do emprego de tempos verbais 

simples, com predomínio do presente e dos pretéritos perfeitos e imperfeitos.  

A particularidade da narrativa poética, para Tadié, é, em vez de mascarar esses 

intervalos criados pela enunciação fragmentada, dar destaque a eles. De tal maneira, na 

narrativa poética, os eventos são desengajados de sua necessidade de ficção ou de 

psicologia, apoiando-se em uma função menos determinada, ou seja, na expressão ou 

construção da enunciação. O personagem, também dependendo menos da definição 

realista, pode ser construído de maneira mais elíptica, violenta, postulando, esses 

recursos, uma outra semântica, uma outra sintaxe. 

A enunciação, então, nesse tipo de narrativa não pode ser definida apenas como 

comunicacional, como um franqueamento de todas as condições predeterminadas da 

língua na produção de um texto, o que aboliria a repetição, o reforço, os ecos e as 

equivalências, ou seja, aquela que, numa atualização radical de si, não pode se realizar a 

não ser se anulando no mesmo momento, acompanhando seu próprio deslocamento 

progressivo na linha da prosa. Na narrativa poética, os compassos de espera do poético 

se equilibram com o ímpeto progressivo da ficção.  

Mas como essas máquinas de contar podem ser poéticas? Tadié inverte a pergunta, 

como um poema pode contar? Analisando os poemas em que há uma narrativa, chega-se 

que não são senão epopeias. Ou seja, o poema só pode contar se tornar épico, quer dizer, 

que sua parte narrativa não seja mais que aparência, decompondo suas figuras em imagens 

do eterno: Ulisses pode percorrer o mundo, mas isso não é nada comparado à fixação de 

Ítaca; ele não está para o mar nem para a viagem como está para sua ‘ancoragem’ na ilha, 

de modo que as peripécias se sobrepõem em uma cascata de paralelismo, de modo que a 

epopeia é o canto do lugar fixo, do tempo parado.  
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Mas e se o poema que narra não for épico? Se a função poética é atirar a atenção 

sobre si, sobre a mensagem, tem-se que os eventos citados num poema são vazios de 

sentido entendido como referência ao mundo real. A função referencial não está ausente, 

mas ela tende à ausência, a uma existência fantasmática, se se considera que à função 

referencial se sobrepõem as funções imagéticas, sonoras, afetivas dos eventos. Se o 

poema transforma o mundo em poesia, a narrativa poética sugere um mundo poético, ou 

seja, não prescinde de sua “matéria”, dos personagens, do narrador e das ações. 

Façamos um breve apanhado então da caracterização da narrativa poética, 

segundo Tadié. O que seria ela? Trata-se de uma narrativa em que a função referencial é 

atenuada pela função poética. Uma das particularidades dessa configuração é ressaltar a 

relação entre o narrador e os personagens como dada quase que puramente por meio da 

linguagem, tornando menos evidentes as remissões à psicologia ou sociologia ou o enredo 

menos dependente das relações lógicas entre os eventos, as peripécias. Por meio dessa 

configuração da relação entre eles, o narrador adquire um peso organizacional especial 

na narrativa. No entanto, como parece haver um recuo na homologia referencial, esse 

peso não coincide com a perspectiva renascentista, como foi comentado anteriormente, 

na posição privilegiada do narrador na organização de um universo ficcional 

verossimilhante, mas na organização das ações e dos personagens que se faz plena nessas 

narrativas justamente por meio de seu vazio semântico, à imagem do próprio narrador. 

Esse narrador, no entanto, que tem um peso organizacional preponderante, da 

mesma maneira que os personagens também não apresenta um conteúdo psicológico 

preciso. E é por essa razão que ele pode se apresentar como uma busca de si, como uma 

tentativa de realização de si no nível da enunciação. O que está em jogo, mais do que a 

aventura, é o momento em que a narração se torna problemática, girando em torno do 

acontecimento ausente, que seria a própria realização do narrador. 

Assim, a enunciação desse narrador parece se organizar em torno de uma lacuna 

e não sustentar uma progressão linear da narrativa. A enunciação, nesse sentido, 

acompanha a fragmentação de sua temporalidade. Como exemplo, o autor cita o 

predomínio de paralelismos estruturais, com ecos, repetições e tramas circulares. E essa 

seria uma das particularidades mais características da narrativa poética, enfatizar 

justamente, em contraste com a progressão da ficção, da lógica dos acontecimentos, o 

caráter fragmentado da ação e da enunciação. 
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Como vimos nas comparações entre os contos da seção anterior, eles foram 

organizados entre os dois livros de acordo com dois tipos de enunciação diferentes, o 

impasse de si e o impasse da ação. No impasse de si, vimos como a identidade 

problemática do narrador configura uma organização desarranjada da ação, dos 

personagens e da temporalidade. Não se trata ainda da submissão completa da ação ao 

impasse da voz narrativa, mas aquilo que se oferece na ação para incidir nessa voz, alterá-

la, não se realiza. É aquilo que chamamos de ação como impasse, ao contrário do impasse 

da ação, que será tratado mais à frente. 

As relações com os personagens nessas narrativas do impasse de si também 

parecem se organizar mais de acordo com o caráter afetivo do que com os eventos em 

que se realizam ou com a caracterização dos personagens. Como vimos em “Busca”, por 

exemplo, as relações que se dão no plano da ação são justamente as que afetam o narrador, 

mas, por outro lado, eles se realizam com os personagens mais indeterminados, com a 

caracterização menos detalhada e que surgem para o narrador de modo fortuito, contrário 

aos personagens bem localizados no mundo do trabalho ou doméstico. Como foi 

apontado, no impasse de si, há uma coincidência entre a economia afetiva das relações 

entre personagens e narrador e a própria indeterminação desses personagens e dessas 

relações. Isso ocorre também na enunciação do impasse da ação, mas nelas, como o 

próprio nome sugere, essas relações não atingem o plano da ação. 

Vimos também que nas narrativas do impasse de si, a enunciação tende a 

acompanhá-lo, seja na formulação da ambiguidade temporal que envolve esses 

narradores, seja no seu desarranjo sintático em que se realiza o próprio desarranjo do 

narrador frente às ações obstruídas. Quanto às narrativas do impasse da ação, vimos como 

a enunciação tende a enfatizar a indeterminação dos personagens afetivos, assim como 

colocar o narrador numa posição de proximidade irrealizada em relação a eles. 

Nessas narrativas, a enunciação realiza uma distribuição dos personagens, sendo 

que aos localizáveis, com caracterizações mais estáveis, cabe o comentário crítico e 

distanciado; quanto aos personagens indeterminados, objetos de afeto do narrador, a 

enunciação se torna menos predicativa. Os personagens, então, são distribuídos de acordo 

com sua relação afetiva com o narrador e essa distribuição se dá na enunciação. E essa 

afetividade parece estar ligada à indeterminação desses personagens, aquilo que foi 

chamado de vazio semântico parágrafos acima, a sua não remissão ou redução a um plano 

psicológico ou sociológico. 
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No entanto, se no impasse de si, o narrador, a sua descaraterização parece informar 

de partida as relações com os personagens e ação, de tal modo que algumas relações 

podem tocar o plano da ação, ainda que para se frustrar ou não ter um efeito discernível, 

no impasse da ação parece ocorrer algo diferente. A própria impossibilidade do contato 

com os personagens afetivos se dar no plano da ação parece estar relacionada não a uma 

caracterização incerta do narrador, mas ao fato desse ter se colocado ao lado, ou seja, ter 

se caracterizado com a mesma modalidade de enunciação que foi empregada para os 

personagens do outro campo, os personagens localizáveis, determináveis. É como se o 

narrador tivesse ele também se tornado localizado (um funcionário do produtor como 

todos os outros da festa, alguém que recorre aos dicionários, aos mitos, aos institutos para 

lidar com aquilo que não sabe) a partir da distribuição dos personagens. Tanto na 

enunciação do impasse de si, como na enunciação como impasse da ação, os personagens 

parecem ecos do narrador, a sua distribuição remete ao afeto do narrador, mas em cada 

uma dessas enunciações isso parece ocorrer de maneira contrária.  

É dessa maneira, por meio da submissão da distribuição dos personagens ao afeto 

do narrador, e não às ações, aos acontecimentos da narrativa, e por esse afeto ser dirigido 

justamente aos personagens que apresentam uma indeterminação, como que reduzidos ao 

seu próprio papel na distribuição afetiva da narrativa, que seria possível caracterizar os 

contos aqui tratados como narrativas poéticas, tal como entendido por Tadié. O impasse 

do afeto e da identidade do narrador, a ligação de ambos com a indeterminação, e sua 

realização na enunciação, na mensagem, por assim dizer, é o que poderia sustentar que 

nessas narrativas há um predomínio da função poética sobre a função referencial. 

Será que por meio dessa outra configuração da relação entre função poética e 

função referencial na narrativa poderíamos nos aproximar da noção de realismo subjetivo, 

mencionado na introdução? Como vimos, esse realismo é caracterizado não pela remissão 

dos personagens a acontecimentos históricos discerníveis, específicos, mas a certas 

configurações da experiência, entendidas, por Aguiar (1997), de maneira semelhante aos 

arquétipos: não só os impasses do jovem homem pobre no processo de modernização 

excludente que ocorria (e ocorre) no país, mas os impasses também daqueles que estão 

perdidos, que não possuem o próprio destino, que não possuem a si. Para Tadié, essa é 

também uma característica da narrativa poética: ela remete ao nível ambíguo da 

experiência do narrador. 
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No entanto, vimos como a indeterminação dos personagens e dos narradores 

convive com uma enunciação mais adjetiva, predicativa, às vezes quase caricata de alguns 

personagens. Nos contos abordados até aqui, essa tipificação recaiu sempre nos 

personagens que exerciam alguma violência, seja física e disciplinar, seja exploratória, 

seja discriminatória e velada. E a tipificação é ela também um recurso de violência, de 

redução do outro a categorias, de sua diminuição por meio da remissão a discursos 

maiores e que escapam do universo próprio da ação. Para os personagens violentos, o 

narrador devolve a violência por meio da linguagem? Para os outros, os perdidos, em 

desacordo consigo e com sua própria condição, o narrador os preserva por meio de uma 

linguagem mais cuidadosa, hesitante, que permite se aproximar, mas não violar a sua 

dignidade ao manter neles aquilo que é irredutível? Para os violentos, a violência do 

entendimento, da desnudação; para os perdidos, para aqueles que não possuem seu 

próprio destino, não o entendimento, mas a aproximação, simpática e hesitante.  

Como mencionado no capítulo anterior, parece que nos aproximamos de uma ética 

da linguagem, no sentido do seu uso comprometido e implicado; não imparcial, mas 

desigual frente às desigualdades da violência. Para uns, é como se o modo de enunciação 

fosse como uma pergunta para a qual já se sabe a resposta: é assim que ocorre com o 

comentário crítico de “Tatiana pequena”, por exemplo, pois sua função é o entendimento, 

traçar uma linha lógica entre os enunciados que culmine num sentido. Para os outros é 

como se a enunciação se colocasse como um modo de ouvir, de se aproximar, sem, 

contudo, reduzi-los ao próprio entendimento de quem narra.  

 Vamos tentar sintetizar a comparação entre os contos. A indeterminação que 

caracteriza os narradores dos primeiros contos analisados os lança à ação, mas uma ação 

esvaziada, que não pode se furtar de circular sobre si mesma, uma vez que a própria 

indeterminação os impede de determinar os encontros que lhes ocorrem: a busca 

permanece sem objeto, a visita dá na ausência do amigo. Nos contos posteriores, alguns 

personagens se oferecem ao narrador, que lhe permitem como que sair de si mesmo, ir 

em direção a eles. No entanto, esse movimento se frustra. Vimos que uma maneira de 

ocorrer essa frustração é justamente o narrador se colocar, na distribuição do universo 

ficcional criada pelos diferentes tipos de enunciação, na mesma posição daqueles que 

trata com distanciamento, sobre os quais a enunciação avança e violenta. Quanto aos 

personagens de que deseja se aproximar, que são de seu afeto, o narrador está distante, e 

a enunciação então vacila, os trata de tal maneira a preservar sua indeterminação. 
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 Se retomarmos a menção que fizemos a Dorrit Cohn (1978), vemos que ela, ao 

tratar do problema de narrativizar a consciência, nos lembra que uma das caraterizações 

atribuídas ao inconsciente por Freud é justamente a de ser uma parte de nossa vida mental 

que não atinge a enunciação. Ainda que seja, aqui, um uso sumário, quase anedótico da 

teoria psicanalítica freudiana, se colocarmos o afeto ou atribuirmos parte dele ao 

inconsciente, o que isso nos poderia dizer sobre esse narrador dos últimos contos? Que a 

sua vacilação tanto na enunciação quanto no plano da ação frente aos personagens 

estimados é tanto um sinal de seu afeto quanto de sua impossibilidade de dar uma 

consequência a ele. É como se o narrador estivesse também engasgado, num impasse, 

frente aos seus objetos de estima.  

 Parece, portanto, haver uma relação entre proximidade, afeto, indeterminação e 

ética, a qual, a título de encerramento da pesquisa, oferecemos alguns comentários no 

próximo capítulo. 
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CONCLUSÃO 

 

Seria possível conceber uma relação de não correspondência entre as formas e os 

seus “meios”, os conteúdos que veicula? Poderia a enunciação, portanto, se dedicar e 

informar aquilo que escapa aos enunciados? Quais seriam as implicações dessa tentativa? 

Além do mais, é possível estabelecer algum terreno seguro para que se possa diferenciar 

analiticamente, a respeito do conto, o que é uma forma e o que é o seu conteúdo 

veiculado?  

Talvez possamos começar a esboçar respostas se procurarmos entender a forma 

como uma disposição. Se o dispositivo, na conceituação foucaultiana, é, 

simultaneamente, os modos de discurso e as relações entre eles que conformam a 

experiência, a disposição, para Caroline Levine (2016), pode ser entendida como um 

arranjo, um jogo de ordenamentos e desordenamentos que gera efeitos e que tem uma 

potência latente ou imanente, tal como se diz da “disposição da personalidade de alguém”: 

uma disposição seria uma inclinação para algo. Segundo a mesma autora, de modo 

análogo à disposição, a forma pode ser entendida como “todos os formatos e 

configurações, todos os princípios de ordenação, todos os padrões de repetição e 

diferença” (2016, p. 3). As formas são, dessa maneira, entendidas como arranjo, tanto 

como de ordenação e desordenação, como de repetição e diferença, e que geram uma 

inclinação, tendem para um efeito. No entanto, ainda não é possível responder se as 

formas podem se chocar com os meios. Vejamos o que Keller Easterling tem a dizer sobre 

a sinuca. Para ela, a sinuca seria um  

jogo em que saber uma sequência fixa de jogadas não tem muita 
utilidade. Mas ser capaz de ver redes ramificadas de possibilidades 
permite trazer mais informação à mesa e tornar o jogo mais robusto. 
Na sinuca, não se sabe a resposta; só se sabe o que deve ser feito a 
seguir. As bolas, às vezes, são ligadas a formas ou regras conhecidas, 
mas a arte da sinuca envolve calcular suas colisões. O jogador “sabe 
como” responder a uma cadeia de condições variáveis . (2018, p. 16). 

A sinuca, então, não nos responde se a forma e o meio podem se contrapor, mas 

nos indica que a relação entre eles pode se manter mais indeterminada, que as formas, 

inclusive, podem mudar as respostas em relação a um material predeterminado. Mas e 

quando a sinuca se torna uma “sinuca de bico” permanente? Como seguir jogando um 

jogo que não tem como ser ganho? Assim, Easterling devolve a pergunta ao leitor:  “Com 

a habilidade de detectar e manipular a indeterminação, a discrepância, o temperamento e 
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a latência, haveria uma forma produtiva de abordar problemas que tenham escapado ao 

entendimento cultural ou não respondam a abordagens familiares?” (2018, p. 27).  

Talvez a análise dos contos possa nos oferecer um começo de resposta: a 

enunciação, caracterizada aqui como lacunar, diferencial, hesitante, recuada, é uma 

maneira de manipular uma aproximação problemática, uma aproximação que não viole a 

indeterminação do outro. E o caráter disfórico dos contos abordados, principalmente de 

Abraçado ao meu rancor, se deve à insinuação, ao ensaio dessa aproximação sabendo-a 

já impossível.  

Essa enunciação, portanto, é um modo de jogar o jogo perdido e, ao mesmo tempo, 

assim como que derrotado, continuar jogando. O fim do jogo, na enunciação, é reservado 

para aqueles que o merecem, segundo o narrador: para aqueles que já há uma resposta, 

uma categoria, um enquadramento discursivo evidente. Nós vimos no capítulo anterior 

quem seriam eles, a ponta das relações de onde parte a violência. O jogo aberto, ainda 

que perdido, é sustentado com os outros personagens. Essa seria a ética dos contos, uma 

ética poética porque diz respeito à indeterminação, à perplexidade do sujeito frente aos 

objetos de sua afeição, e que dessa maneira se sustenta apenas no “como” da enunciação; 

e problemática, porque ela se mantém num fio de sua própria irrealização.  

Mas voltemos à pergunta, é possível a forma entrar em choque com os conteúdos? 

Talvez por ela possamos retomar a discussão entre realismo e lirismo apontada na 

introdução e apontar novos comentários além dos indicados no capítulo anterior. 

Há uma certa maneira de enxergar o realismo que o concebe como supostas 

formas de render uma representação o mais imediata possível. Um exemplo mais evidente 

dessa concepção se dá com a fotografia, uma maneira de representação que excluiria o 

gesto autoral quase completamente ao colocar entre o objeto representado e a 

representação um outro objeto, a câmera, cabendo ao fotógrafo “apenas” a decisão sobre 

enquadramento e manipulação da objetiva, com a chapa captando e gravando 

imediatamente as emanações e reflexões de luz do objeto retratado. Do lado da literatura, 

talvez os exemplos mais patentes desse entendimento do imediato se deram com algumas 

maneiras de conceber a escrita automática e o fluxo de consciência, que pressupunham 

uma identidade, ou uma ausência de distância, ou uma não-mediação entre linguagem e 

pensamento ou entre linguagem e sugestões das circunstâncias.  
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No entanto, voltando à analogia com a fotografia e ignorando o peso daquele 

“apenas” mencionado acima, a fotografia, mesmo entendida dessa maneira automática, 

da autonomia objetiva das lentes objetivas, ainda se presta à produção de uma 

particularidade, de um olhar específico, o olhar do fotógrafo, mesmo que seu gesto fosse 

apenas disparar o obturador.  

Uma discussão complicada começa a se imprimir, que é a relação entre 

objetividade e generalidade. Se a objetividade, como a extraída acima da discussão sobre 

a fotografia, for um meio imediato, como que fora da manipulação do artista e das marcas 

do próprio significante, do próprio suporte, estaríamos o mais perto possível da identidade 

entre objeto retratado e representação, de tal modo que para cada objeto específico e cada 

posição de câmera específica haveria uma foto, de tal modo que haveria, virtualmente, 

tantas fotos quanto elas seriam equivalentes na sua verticalidade, na sua 

incomunicabilidade ontológica: cada foto é única, como cada foto pode ser substituída 

por qualquer outra. Um ponto na superfície do mar, inédito e indiferente a qualquer outro 

ponto.  

Por outro lado, ao quase excluir o gesto do artista, é como se não fosse possível 

haver “estilo” na fotografia, uma marca pessoal, um nível de distinção baseado na 

manipulação significante da foto. Não haveria fotos do Daido Moryama ou do Miguel 

Rio Branco, mas fotos do modelo tal da Pentax, do modelo Zenit usado na guerra. Dessa 

maneira, a objetividade parece ter um efeito, a princípio, paradoxal, pois seria capaz de 

produzir uma representação hiperespecífica de um objeto, tão específica quanto um 

ângulo de captação do próprio objeto, mas, ao mesmo tempo, indistinguível das outras 

representações: as fotos apenas apresentariam relações entre si por meio dos objetos 

representados, como catálogos. Da mesma maneira, não seria possível a ideia de gênero 

ou tradição fotográfica: essas noções permitem traçar o que há de comum entre diferentes 

autores, diferentes obras e diferentes épocas, ou seja, as escolhas que foram feitas dentro 

de uma espécie de museu da forma e o lugar que uma obra ou autor ocupa dentro de uma 

série, se é verdade que se produz obras de arte com e contra os antecessores e 

contemporâneos. Esses traços comuns são o que permite falar em poética de um autor, 

por exemplo. 

Evidentemente, esse comentário sobre a foto é um exagero, mas seus traços muito 

contrastados podem nos ajudar a perceber algo que talvez seja pouco nítido: a suposta 

objetividade de uma representação não garante a sua capacidade de dizer algo sobre o 
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objeto representado, pois a realização ideal da objetividade é a tautologia: cada coisa é 

uma coisa, logo, cada uma não tem relação com as outras. Que lugar esquisito em que 

chegamos, no qual a extrema distinção impede qualquer diferenciação, qualquer relação.  

No entanto, a fotografia tem aquele seu “apenas”, o enquadramento, a 

manipulação da objetiva, do tempo do obturador, das técnicas de impressão... enfim, uma 

série de combinações formais à disposição do fotógrafo, além, é claro, da própria escolha 

do fotografável. Poderíamos somar à disponibilidade de escolhas do fotógrafo a questão 

de que, sem a possibilidade de dar, por meio da foto, expressão a uma impressão pessoal 

(por falta de termos melhores), se a fotografia seria algo desejável, atraente? Se um dos 

interesses da fotografia, da sua atração, é que o “mundo esteja lá”, por outro lado, sem a 

possibilidade de manipulação da foto, de expressividade, ela pouco teria a nos dizer sobre 

ele. Como coloca Arlindo Machado, “a simples réplica do mundo visível, exposta tal e 

qual, sem nenhuma mediação, não nos dá qualquer informação importante sobre a 

realidade” (1984, p. 40). Porque a representação de um objeto é a representação de um 

interesse, uma impressão, uma intenção pessoal sobre o objeto, que se realiza na 

manipulação formal de como se constrói essa representação específica, por meio da qual, 

inclusive, se constitui a relação dessa representação com as outras, sua diferenciação e 

especificidade que a localiza em relação à história daquela tradição representativa e de 

outras formas de representação. E essa, inclusive, é também uma maneira de tratar das 

implicações de uma certa obra com as relações de poder ou com outros discursos, ou, em 

outras palavras, aquilo que se chama as implicações ideológicas de uma obra. Nas 

palavras de Machado, 

Nós seríamos incapazes de registrar uma realidade se não pudéssemos 
ao mesmo tempo criá-la, destruí-la, deformá-la, modificá-la: a ação 
humana é ativa e por isso as nossas representações tomam a forma ao 
mesmo tempo de reflexão e refração. A fotografia, portanto, não pode 
ser o registro puro e simples de uma imanência do objeto: como 
produto humano, ela cria também com esses dados luminosos uma 
realidade que não existe fora dela, nem antes dela, mas precisamente 
nela. (1984, p. 40) 

Bem, mas e a literatura? O que isso tem a ver com os contos do João Antônio? É 

inegável que um dos principais interesses que a obra de João Antônio suscitou foi, ao 

menos inicialmente, uma questão temática, recuperar e atualizar para a literatura brasileira 

a representação de um certo lugar social. Havia um interesse no “mundo que está lá” no 

conto. E, evidentemente, entre as escolhas disponíveis para a construção do conto, o 

universo temático é uma delas. No entanto,  como foi indicado acima, a especificidade de 
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uma obra, e portanto sua relação com outras obras, reside mais na sua expressão, em como 

ela representa o objeto, em como ela trata o tema. Essa questão se torna ainda mais radical 

no caso da literatura porque as palavras, em comparação à fotografia, têm uma relação 

mais indireta com o referente, sua substância parece ser mais opaca e implicada na 

representação do objeto, causa um efeito de refração mais acentuado do que o efeito de 

reflexão, por assim dizer. 

Talvez possamos extrair mais algumas considerações dessa conversa com a 

imagem. Em trechos anteriores, em que comentamos sobre o uso de imagens em 

“Retalhos de fome numa tarde de G.C.”, vimos como a imagem pode ser como um novelo  

de indícios, sendo esses rastros ligações materiais com o especulativo. Se no parágrafo 

anterior, destacamos a ligação do objeto retratado com a manipulação significante do 

artista, aqui a imagem nos ocorre também como uma ligação entre o objeto retratado e o 

gesto especulativo, imaginativo do leitor. A imagem, como coloca Bailly (2017), é um 

bloco imaginário, um enigma armado, uma estrutura de sentido que escorregou para fora 

da linguagem verbal e que interrompe em nós o fluxo de pensamento.  

É por estar carregada e até saturada de sentido que a imagem causa essa 

interrupção, mas, como esse sentido é exterior à ordem do discurso, essa intervenção 

ocorre como uma suspensão, uma cesura em nossa linguagem verbal. É dessa maneira 

que pode ser entendida a descrição lenta e em bloco que a imagem nos oferece, não 

triunfante nem cumulativa, que ecoa seu próprio silêncio, como uma vontade de 

compreender, o desejo de apreender o sentido da imagem, mas mantendo-se em contato 

com aquilo que nela está sempre fugindo.  

Quignard apresenta um entendimento de que a imagem é como uma espreita, à 

espera daquilo que está em vias de acontecer. Para o autor, comentando sobre Plutarco, 

as pinturas mostram cenas como prestes a se realizar, as histórias contam as cenas como 

já realizadas; a imagem vê o que está ausente, a palavra nomeia o que já foi. Entre a 

espreita e a morte, paralela ao que Nestor Garcia Canclini atribui à arte (2012), uma 

estranha e diversa forma discursiva que se debruça entre a iminência e a ruína, entre o 

que está em vias de acontecer e o que está em vias de desaparecer. Atrás da imagem está 

o desejo, a intenção de aproximar e de fazer presente. Atrás de cada palavra há uma perda, 

como se só após a morte fosse possível narrar.  



133 
 

 

O que a imagem espreita? O que dela está sempre fugindo?  O autor, ao comentar 

a pintura Medeia meditativa, atribuída a Timômaco, afirma que a cena retratada não é 

aquela que deveria ser vista (2018). Na pintura, temos Medeia, grávida, com a espada 

ainda na bainha, de costas para a cena; seus dois filhos, no centro da cena, brincam com 

astrágalos, pequenos ossos que são presente de Jasão, ao mesmo tempo símbolo da 

separação entre eles e oráculo; e ao canto esquerdo, ao fundo, Tragos, preceptor das 

crianças, a testemunhar a cena. Quignard afirma que o assassinato, que transforma Medeia 

em Medeia, nunca  é retratado, e, nesse caso, não há nenhum indicativo que ele ocorrerá: 

Medeia parece meditar, com um debate interno, nada na sua disposição permite ao 

espectador uma decisão. É a cena antes da cena. E é isso que está sempre fugindo: para 

Quignard, na imagem específica há uma imagem específica que falta. 

Trata-se de uma modalidade particular da imagem se sobressair da história à qual 

remete: prefigurando a cena que ela não mostra. Qual cena, então, essa imagem mostra? 

Para Quignard, é o que se chama de enteléquia, o que torna possível a realização de um 

possível no seio de outros possíveis, um momento decisivo que atualiza uma 

potencialidade com a qual nem o real nem a percepção podem rivalizar. Diz ele, a cena 

dessa pintura “é o dessa hesitação dentro dos possíveis, no seio de uma imagem que não 

os realiza e é incapaz de representá-los. É a potência em estado livre que hesita no seio 

da própria possibilidade antes de se tornar realidade” (2018, p. 30). Uma cena antes da 

cena, uma possibilidade antes de se realizar, Medeia antes de se metamorfosear em 

Medeia.  

Mas a pintura é uma outra coisa que uma frase, e se há uma discursividade na 

imagem, ela é de uma outra modalidade do que a do texto. No entanto, vamos reter 

algumas considerações dos comentários acima: uma cena antes da cena, uma cena que 

está sempre fugindo da representação, e um modo de representá-la que, por mais que 

pareça imediato, se dá por meio de indícios e manipulação, de implicação e 

suscetibilidade daquele que lê e daquele que faz  a imagem. 

Lembremos agora do capítulo anterior. Em um dos modos de enunciação que 

caracterizamos, vimos que o narrador não se realiza, e a ação poderia ser descrita como 

um giro vazio, um movimento circular dessa própria não realização. No outro modo, 

vimos como o narrador recua em relação aos personagens principais, como, em relação a 

eles, a enunciação toma uma configuração mais hesitante, menos predicativa. Algo parece 

estar fugindo nesses contos. 
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Algo escapa da tentativa de determinação do narrador, algo foge da tentativa de 

aproximação em relação aos personagens. Do mesmo modo que uma pintura não é uma 

frase, uma paisagem não é algo como uma pintura para quem adentra nela. “Outra coisa 

se situa onde nós corremos vivendo”, diz Quignard (2018, p. 43). Nossa vida não é uma 

biografia, não é narrativa. Quignard, novamente, nos lembra: “A origem contingente e o 

enigma de todos os instantes valem mais do que qualquer instinto biológico, modelo 

genealógico, destinação histórica, integração social, significado psicológico.” (2018, p. 

43). O que seria essa outra coisa? Talvez não saibamos, ou não tenhamos como dizer. 

Voltamos à pergunta do início desse capítulo: como dizer aquilo que não temos como 

dizer? E “pior”, como dizer aquilo que não temos como, mas que é o que importa ser 

dito? 

O que importa ser dito, a cena importante que deveria ser vista. Seriam esses 

modos de enunciação destacados pela análise como prefigurações narrativas da mesma 

maneira que comentamos em relação à imagem? Nos contos de João Antônio comentados 

aqui, a situação parece ainda mais difícil. A imagem prefigura a cena que está em vias de 

se realizar, ela se configura como uma espreita em torno da possibilidade antes de sua 

realização iminente. Nos contos, a enunciação prefigura uma situação narrativa que não 

se realizará, prefigura essa própria não realização.  

No entanto, é essa não realização que mantém o narrador e os personagens 

afetivos, que afetam e são afetados pelo narrador, no campo da indeterminação, que salva 

neles a “outra coisa” de ser soterrada pelo ímpeto discursivo da “destinação histórica, 

integração social, significado psicológico”. Para as vítimas do discurso num campo 

“extratextual”, por assim dizer, os contos procuram preservar a sua “outra coisa”, para os 

agentes da violação discursiva, os contos devolvem a mesma violência? De um lado, os 

colegas aduladores, o patrão palavroso, o herdeiro expansivo, e contra eles o ímpeto 

adjetivo, o comentário crítico e distanciado; de outro, a cadela e o cágado sábios em sua 

presença sem palavras, a amante a quem se pede o carinho apenas com os olhos, e a mão 

que circula no prato, o homem que circula na tarde, o jovem que circula na noite, a 

procurar em silêncio, e com eles a enunciação que tende ao silêncio, que se aproxima, 

mas não avança sobre a “outra coisa” desses personagens. 

Seria essa uma modalidade particular de realismo, que procura render a “outra 

coisa que se situa onde seguimos correndo”, algo que passa ao largo de outras 

modalidades discursivas e que só uma enunciação tateante, no sentido duplo dessa 
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palavra, que toca e hesita ao mesmo tempo, poderia comunicar? Se assim o for, é um 

realismo da implicação, da aproximação que se faz ainda mais comprometida por se 

revelar problemática, por se saber impossível, um realismo que passa e se realiza no trato 

lacunar e dificultoso do sujeito com sua própria capacidade de enunciação, e, portanto, 

com uma dimensão subjetiva. Mas não apenas isso, ela se faz subjetiva também ao se 

manter perplexa diante da perplexidade gerada por aquilo que é intraduzível no outro, que 

só pode ser percebida pela própria tentativa de aproximação dada pela enunciação. 

Estamos longe da perspectiva e de seu efeito de verossimilhança, que ordena a 

representação por linhas que emanam e se organizam na posição privilegiada daquele que 

narra. Aquele que narra está implicado, suscetível, próximo, ele erra junto com seus 

objetos, ele gira para dar consigo. 

E, no entanto, de fato, esse realismo implicado, se ele se verifica, convive, em 

alguns contos, com uma modalidade de realismo “mais tradicional”, por assim dizer, que 

envolve o distanciamento do narrador e sua capacidade de remeter as ações e os 

personagens a discursos que se passam fora do plano da ação. Assim, com essa 

capacidade de tradução dessas ações e personagens, a narrativa seria capaz de revelar algo 

velado, algo que se passa por trás da própria ação e dos personagens: por trás dos diálogos 

aparentemente críticos da festa, revela-se um comprometimento social de fachada que 

nada coloca em questão o próprio jogo de exploração e subordinação que se passa ali.  

Trata-se de universos diferentes, universos ficcionais e sociais, então não é natural 

que o seu tratamento, que a enunciação que os realiza no conto seja diferente para cada 

um? Retomemos brevemente a consideração sobre fotografia para comentarmos as 

diferentes implicações entre proximidade e distanciamento. Tomemos as fotos tiradas de 

uma manifestação política. O jornal privilegia quase sempre a foto a partir do palanque, 

ou de um outro ponto a cavalo em relação aos manifestantes, como, no caso extremo, as 

fotos tiradas de um helicóptero, que enquadra a manifestação como um conjunto 

numérico de 100 mil, 200 mil pessoas, vestindo cores mais ou menos semelhantes, como 

que plasmadas, cada uma delas, num conjunto numérico homogêneo. Ao colocar a foto 

no nível dos manifestantes, por sua vez, o que se revela são pequenos closes individuais, 

uma personalidade em cada rosto, em cada gesto, uma bandeira desfocada e recortada 

pelo quadro no plano de fundo, ou um braço erguido que corta o primeiro plano. A 

manifestação se revela, como comentado acima, por indícios, como uma configuração da 

cena ao redor do tema, esse ou aquela manifestante, e é essa dimensão micropolítica que 
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é recalcada pelo grande quadro. Segundo Arlindo Machado, a estratégia anterior, 

totalizadora, contábil, não é muito dessemelhante aos métodos de intimidação policial, 

como o próprio uso ostensivo de helicópteros, um objeto que emite um som ensurdecedor 

e rende a manifestação a partir de uma posição privilegiada (1984). A proximidade, por 

outro lado, gera uma certa distorção na homologia com o real, que se torna indício, efeito 

de leitura, ao mesmo tempo que revela um compromisso do fotógrafo com o fotografado, 

desvelando a ilusão realista. 

Entre a proximidade e a distância parecer haver uma homologia entre um “saber 

que” e “saber como”. Na foto a partir do helicóptero, o leitor é informado de partida que 

se trata de uma manifestação. É como se o evento estivesse inteiramente contido no 

enquadramento, circunscrito por aquela representação. Na foto ao nível do chão, o leitor 

procura, recolhe indícios, circula o olhar pela configuração dos elementos dispostos na 

foto e pode ou não a remeter à manifestação, trata-se de como olhar a foto. Como vimos 

no trecho que comentamos sobre a sinuca, “o saber como” é disposicional e 

essencialmente indeterminado, porque exige o uso de habilidades que se verificam em 

gesto e capacidade para reagir a sequências variáveis de circunstâncias. 

Como foi afirmado na introdução, não se trata de uma modalidade de enunciação 

versus a outra, de decisão entre a modalidade distanciada, crítica e relacional, de um lado, 

e a modalidade próxima, indeterminada, aberta, de outro. A nossa intenção era procurar 

e oferecer uma outra leitura dos contos que não exclui as leituras mais contextuais, como 

a apontada acima, mas que poderia se juntar a elas para oferecer uma visão mais rica da 

obra do autor.  

Foi de tal maneira que a noção de narrativa poética nos pareceu oportuna, pois nos 

ofereceu uma maneira de sintetizar, no mesmo conto, o convívio da enunciação do 

impasse com essa enunciação distanciada. Como vimos no capítulo anterior, a 

característica da narrativa poética é colocar o enredo, o narrador e as relações entre os 

personagens numa configuração em que a função referencial é contrabalanceada pela 

função poética. Uma consequência dessa configuração é que as relações entre os 

personagens e os encadeamentos das ações se dão muito mais pela enunciação do que 

pela lógica dos eventos, das peripécias. E, quanto ao narrador, esse também se caracteriza 

mais pela enunciação do que por um “conteúdo”, como uma construção psicológica 

evidente.  
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Nessa narrativa que atira a atenção para a própria enunciação, o narrador ocupa 

um papel central na sua organização. Relacionados como seres de linguagem, é por meio 

da enunciação que narrador, personagens e ações se articulam, mais do que por uma 

lógica dos próprios eventos, e é dessa maneira, com a enunciação partindo do narrador, 

que as narrativas podem adquirir a configuração afetiva que foi informada anteriormente. 

É como seres de linguagem que narrador se irmana dos personagens, de tal modo que os 

personagens que escapam dessa configuração por meio da remissão a conteúdos sociais 

mais evidentes, os personagens localizáveis num mapa social mais nítido, são aqueles que 

são vistos com desconfiança pelo narrador. Ao passo que os personagens que resistem 

como seres de linguagem, que permanecem mais indeterminados, são os de seu afeto. 

Ao longo dos últimos três capítulos, procurou-se destacar como essa função 

poética da narrativa dos contos em questão se articulava com dois modos de enunciação 

que análise procurou destacar. Um deles, a que chamamos de impasse de si, mais 

característico dos contos de Malagueta, Perus e Bacanaço, concentrava-se no impasse da 

enunciação enquanto realização do narrador. Este, com uma caracterização incerta, num 

lugar ambíguo entre passado e presente, configurava pela enunciação problemática de si 

o desarranjo das ações e as relações apenas sugestivas, tênues, ausentes com os 

personagens.  

O outro modo de enunciação, a que chamamos de impasse da ação, mais 

característico dos contos de Abraçado ao meu rancor, concentra-se no impasse da 

enunciação como modo de se relacionar e se aproximar dos personagens. Não é como se 

o narrador deixasse de ter um caráter problemático, de ser insatisfeito, mas, na 

configuração dos contos, é como se o seu desarranjo cedesse lugar para o impasse da 

aproximação, desejada e impossível. Esse impasse configura o conto por meio de um uso 

diferencial da enunciação, que reserva um trato mais lacunar, tateante, para os 

personagens de afeto, que se mantêm indeterminados, resistem como seres de linguagem 

à determinação a discursos fora do campo da ação; quanto que aos outros personagens, a 

enunciação toma um peso caracterizador, adjetivo e predicativo maior, com 

distanciamento e criticidade, em alguns casos, ou com o reconhecimento da sua própria 

insuficiência diante dos personagens indeterminados, em outros. 

Foi por meio desse uso diferencial da enunciação que esboçamos alguns 

comentários sobre uma possível ética da linguagem nos contos analisados. Ainda que esse 

uso se acentue em Abraçado ao meu rancor, vimos em contos dos dois livros uma 
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maneira particular de distribuição dos personagens. Aqueles com que o narrador mantém 

uma relação negativa, de desconfiança ou desprezo, são personagens cuja caracterização 

remete na narrativa a localizações sociais mais evidentes, como o mundo do trabalho ou 

o mundo doméstico. Já os personagens com que mantém uma relação afetiva, ainda que 

tênue, às vezes apenas sugestiva, são aqueles que resistem à localização, que surgem ao 

narrador por meio do encontro fortuito, da gratuidade do passeio, da amizade silenciosa, 

das aventuras noturnas ou do envolvimento amoroso “irresponsável”.  

Essa distribuição dos personagens está presente nos contos dos dois livros, mas 

ganha um peso maior na conformação das narrativas de Abraçado ao meu rancor, ao 

configurar a enunciação desses contos.  Essa configuração diferencial entre os 

personagens dada pela enunciação nos pareceu um uso ético da linguagem por 

corresponder a uma espécie de retribuição, que, a título de conclusão, comentaremos 

brevemente. 

 Aos personagens que ocupam localizações mais determinadas, dadas por num 

mundo social esquadrinhável, dividido, que aparta os seres por meio de categorias e de 

posses, o narrador devolve uma enunciação também categórica, distanciada, tipificada. 

Se esse mundo adjetivo, estratificado, distribui os seres por categorias, o narrador lhes 

devolve a adjetivação e a tipificação, uma enunciação que submete o outro à capacidade 

crítica do narrador. E é curioso notar como o narrador coloca esse mundo como falso, 

artificial, se lembramos das falsas amabilidades dos colegas em “Busca” e das falsas 

liberalidades do patrão em “Tatiana Pequena”, e, assim, não merecem seu afeto. 

O afeto é reservado ao raro, de se desejar um ao outro, e ao espontâneo, da criança 

provocadora e tímida de um encontro fortuito na praça. Quanto a esses personagens, 

distantes de uma localização social presumível a partir da narrativa, resistentes como seres 

de linguagem, o narrador reserva uma enunciação que procura preservar essa 

indeterminação, não avançar sobre eles num ímpeto predicativo. O compromisso ético 

dessa enunciação talvez se torne mais patente se notarmos que essa indeterminação frustra 

a própria aproximação do narrador, que a deseja em relação a esses personagens. Por isso 

é que comentamos no capítulo anterior se tratar de uma ética problemática, um desejo de 

aproximação que se realiza ao não se realizar, por assim dizer, uma enunciação que 

dignifica a indeterminação do outro e dá voz ao desejo do narrador, mas que se mantém 

sem que esse possa tocá-los na própria enunciação. 
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 Pode parecer pouco, a indeterminação. Mas se considerarmos figuras que são 

submetidas constantemente à objetificação, como animais, crianças, mulheres, homens 

pobres, a indeterminação pode ser algo, um começo de algo, pode ser o reconhecimento 

de sua dignidade para além das categorias, de que um outro não pode alcançar determiná-

los, de que essa determinação é falsa... pode ser um recuo do narrador, mas um recuo que 

abre mão de falar sobre para poder falar perto.  

Vemos então uma correspondência entre proximidade, indeterminação e 

implicação ética, por um lado, e distanciamento, perspectiva privilegiada e subordinação 

por meio do discurso, por outro. O narrador dos contos analisados, muitas vezes, parece 

estar ao nível do chão, se colocando próximo daqueles que, por sua vez, não consegue 

determinar, submeter a um regime de enunciação que caracterize e explique. Por outro 

lado, esse narrador ao se colocar nesse lugar de proximidade e indeterminação, ele 

também se perde, também se coloca como que fora do lugar: ele recusa, para os 

personagens principais, objetos de seu afeto, o regime explicativo que seria capaz de 

relacioná-los a ele mesmo. E como foi apontado acima, esse seria o efeito ético da 

narrativa poética que procuramos detalhar, marcado pela implicação do sujeito 

enunciador que se realiza, mais do que no nível do tema, ao nível da própria enunciação 

problemática desse sujeito. 

Pretendeu-se com essa pesquisa comparar a constituição dos narradores em seis 

contos específicos de João Antônio, destacando suas diferenças a partir das relações com 

outros personagens, encadeamento das ações e configuração de diferentes modos de 

enunciação. Foram apontadas também, de modo breve, como essas diferentes construções 

dos narradores se relacionam de modos distintos com o tema da ética. 
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