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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de analisar a ausência do narrador nos contos “A cabeça” e
“Catástrofe”, ambos de autoria do escritor mineiro Luiz Vilela, cuja temática envolve os
diferentes pontos de vista que se conflitam nas relações sociais. Os aspectos abordados
incluem o processo de “extinção autoral”, discutido pelo teórico Norman Friedman, e as
dificuldades de classificação das obras literárias na observação do teórico e crítico de
teatro Anatol Rosenfeld.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem a finalidade de abordar a categoria do narrador nos
contos “A cabeça” e “Catástrofe”, de autoria do escritor mineiro Luiz Vilela. Tendo em
vista que os dois contos não apresentam o modelo tradicional de narrador, frequentemente
visto na maioria textos que compõem o gênero épico, tornam-se inovadoras na sua forma
de contar uma história. O traço característico dos dois contos é a estrutura dialogal
construída pelas personagens que assumem a função narrativa.
Na primeira parte do trabalho, temos a apresentação dos componentes desta
análise, tais como a categoria, o corpus e a fundamentação teórica, nos quais serão
descritos o objeto a ser investigado e o suporte conceitual que norteará o estudo aqui
proposto. O mapeamento da categoria também está presente nessa etapa e consiste na
percepção da ausência do narrador em vários pontos da estrutura textual dos dois contos.
A segunda parte é referente à motivação das escolhas dos corpus e da base
teórica. Neste ponto são considerados alguns aspectos como a importância, a pertinência de
um texto, em comparação a outros, que levaram à sua escolha. Da mesma forma, são
destacados os principais conceitos da fundamentação adotada, os quais justificam a sua
relevância para reflexão sobre a categoria.
A terceira parte é composta pela análise crítica dos contos “A cabeça” e
“Catástrofe”. A opção pela análise em duas partes tem como finalidade realizar um
comparativo entre os dois contos. De um ponto de vista descentralizado que vai retirando,
de forma significativa, a função mediadora do narrador no primeiro conto, teremos, a
seguir, o apagamento total daqueles mínimos rastros de enunciação. As observações
também ressaltam o domínio das cenas, dos diálogos e das personagens como
consequências naturais dessa estratégia que leva a história a ser contada por si própria.
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I – PROPOSIÇÃO DE TRABALHO

1. APRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES
O int uit o dest e t rabalho é analisar o s cont o s “A cabeça” e
“Cat ást rofe”, de Luiz Vile la, no que diz respe it o à ausênc ia da mediação
narrat iva. A cat egor ia a ser examinada é a do narrador .
A fundament ação t eórica ut ilizada para o desenvo lviment o dest a
aná lise será co mpost a pelo art igo “O pont o de vist a na ficção: O
desenvo lviment o de um co nceit o cr ít ico ”, do t eór ico Norman Fr iedman, e
pelo capít ulo I, int it ulado “A t eoria dos gêneros”, do livro O Teatro Épico ,
escr it o pelo t eórico Anat ol Rosenfe ld.
Nascido em 31 de dezembro de 1942, na cidade de It uiut aba,
Minas Gera is, for mado em Filoso fia, o escr it or Luiz Vile la co meçou a
escrever hist ór ias aos t reze anos de idade. A t uou como jor nalist a no Jor na l
da Tarde e publicou, em 1967, seu livro de est r eia, ”Tremor de t erra”, uma
co let ânea de co nt os que lhe rendeu o Prêmio Nacio nal de Ficção.
O cont o int it ulado “A cabeça”, de Luiz Vile la, incluído na
co let ânea Cont os cruéi s: as narrati vas mai s violent as da lit erat ura
brasilei ra contemporânea (2006), apresent a uma hist ór ia em que se
mist uram as mais var iadas reações humanas diant e da brut alidade. De u m
lado, o espant o, o est arreciment o, a indignação, represent ados por uma
minor ia opr imida; do out ro, o sarcasmo, a fr ieza, a reprodução da cult ura
do

machis mo

e

a

banalização

da

vio lência .

O

pont o

de

vist a

é

descent ralizado, ou seja, são vár ias perspect ivas int eragindo ent re s i
at ravés de diálo gos, fazendo com que a hist ór ia, na sua maior part e, seja
narrada por si própr ia, pelo s perso nagens, rest ringindo a poucos parágrafos
as int er venções de uma narração ext erna.
Ambient ada numa manhã de do mingo, a narrat i va do cont o “ A
cabeça” gira em t orno de uma cena t err ível prot agonizada por uma cabeça
de mulher enco nt rada no meio da rua. A part ir dest e mo ment o, o que se
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segue é uma pro fusão de diálo gos ent re os vár io s perso nagens, pessoas “do
povo”, sem no me, cur iosos , de t ipos diferent es, reunidos em vo lt a do que
acabaram de encont rar, cada um t ent ando ent ender, explicar, t omar
providências, prot est ar e, at é mesmo, br incar co m t oda aquela sit uação.
O próximo co nt o de Luiz Vile la é int it ulado “Cat ást rofe” .
Semelhant e ao cont o ant er ior, vamo s enco nt rar nest a

narrat iva uma

divergência de opiniões, no ent ant o, o objet o da discórdia é a expect at iva
de algo que vai acont ecer, uma visit a, suscit ando conceit os fro nt alment e
opostos em r elação a uma ide ia. O t ext o , pert encent e à co let ânea de cont os
A cabeça (2002), é const it uído so ment e pelas falas de duas per sonagens que
discut em de for ma veement e, oscilando ent re o apelat ivo e o irônico par a
confro nt ar argument os favoráveis e desfavoráveis a respeit o de cr ianças e
filho s.

2. MAPEAMENTO DA CATEGORIA

As apar ições pont uais, ou pequenas int ervenções realizadas por
um narrador em t erceir a pessoa, cuja função ser ia, apenas, a de concat enar
os diálogos, dest acam a predo minância do que se poderia chamar de aut or
implíc it o, ou de uma narração que , em det er minados mo ment os, imit a a
abordagem visual da câmera, pr ivilegiando, na maior part e do conto “A
cabeça”, os diálogos que se sucedem at ravés dos perso nagens , t al qual os
parâmet ros do modo dramát ico . A narrat iva é conduz ida pelas cenas a part ir
do segundo parágrafo, quando um ho mem de t erno passa pelo lo cal onde fo i
deixada uma cabeça de mulher e quest io na uma “rodinha de cur io sos” que
se aglo merava. Vár io s per sonagens vão se junt ando ao grupo, adicio nando
uma cena própr ia ou cenas co let ivas, per fazendo um t ot al aproximado de
oit ent a e do is parágrafos, at é o fim do cont o, marcados por aspas, o que
revela uma opção inusit ada do narrador para dest acar os diálogos.
No segundo conto, t emos uma exper iência mais apro fundada e m
relação ao predomínio dos diálogos e das cenas. A ausênc ia t ot al da
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mediação ext erna result a num t ext o composto exclusivament e pelas vozes
das per sonagens Art ur e Mimi. Ao todo são cent o e quat ro t ravessões
indicando as fa las de cada um dos protagonist as de modo alt er nado. Os
dizeres for mam, na sua ma ior ia, per íodo s curt os, torna ndo a leit ura mais
ágil e mais fácil de ser aco mpanhada. Os demais element os que vão
surgindo são reconhecidos pelo leit or at ravés da t roca de sent enças ent re o
casal de personagens, os quais assumem a função de narrar, descrevendo,
indir et ament e, as caract er íst icas um do out ro e fazendo alusão a lugares e
às pessoas que ir ão visit á - lo s.

II – JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS

A esco lha do s do is cont os apresent ado s no início dest e t rabalho
t em o seu fundament o na peculiar idade da narração.
Ext raíd a

da

co let ânea

“ Cont os

cruéis:

as

narrat ivas

mai s

violentas da literatura brasilei ra cont emporânea” (2006), “A cabeça” pode
ser consider ada co mo “um pont o fora da cur va” , em relação às dema is
cont r ibuições do livro. O narrador oniscient e da maior ia dos co nt os é
subst it uído pela voz dos personagens como fio condut or e prot agonist a do
enredo que gira em t orno da banalização da vio lência.
O cont o “Cat ást rofe” represent a um d esafio em t er mos de
classificação t eórica. E m virt ude da sua est rut ura, poderíamo s confundi - lo
co m um t ext o dramát ico, ou seja, um t exto pert encent e a out ro gênero. O
est ranhament o provocado por essa ausência abso lut a de uma voz mediadora
co loca em dúvida a exist ência de uma nar rat iva sem narrador. No ent ant o, a
est rat égia co mposicio nal most ra um art ifício que consegue mant er o t ext o
dent ro dos limit es de sua cat egoria.
O dist anciament o ou, at é mesmo, a ausência da figura do
narrador, fazendo co m que a est ória seja cont ada por si mesma, é uma
t endência do romance mo der no que aproxima esse gênero t ext ual das
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t écnicas cinemat ográficas e represent a uma mudança significat iva na for ma
linear da narrat iva t radicio nal. Essa ausênc ia t orna-se emble mát ica nos
cont os “A cabeça” e “Cat ást rofe” , produzindo um des locament o do foco
narrat ivo e uma sucessão de imagens ou cenas.
Norman Fr idman, em seu art igo “O pont o de vist a na ficção: O
desenvo lviment o de um conceit o cr ít ico”, ao analisar a problemát ica do
pont o de vist a e suas implicações co mo recur so art íst ico, assim co mo a s
quest ões que t êm por objet ivo ident ificar os vár io s t ipos de narrador,
consegue est abelecer um painel de cat egorias do qual, para os fins aqu i
propostos, vai sobr essair o modelo dramát ico.
No capít ulo I do livro o Teatro Épico, Anat ol Rosenfeld t raz
import ant es co nt r ibuições para a discussão da “art ific ialidade” de uma
conceit uação t eórica diant e da exist ência de t ext os que dest oam do modelo
canônico previst o para um t ipo de gênero.
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III – ANÁLISE CRÍTICA

A ausência, ou desapareciment o, do narrador represent a um dos
recursos t écnicos mais import ant es em t er mo s de ficção. Norman Fr ied man,
em seu mencio nado art igo que discut e o conceit o do pont o de vist a co mo
inst rument o cr ít ico, a borda essa t endência para “ext inção aut oral” nos
romances, a part ir do início do século XX, co mo reflexo de um conflit o na
art e lit erár ia ent re “most rar/cont ar” e de um esforço cr iat ivo para co locar o
leit or em co nt ato diret o com os personagens, eliminando , assim, os filt ro s
de um narrador oniscient e, os quais ser ia m responsáveis por uma percepção
limit ada da est ória e, consequent ement e, pela ineficácia do processo de
cr iação na t ent at iva de const ruir uma at mosfera ilusór ia.
Nas

palavr as

de

Fr iedman,

podemo s

ver ificar,

de

for ma

det alhada, co mo se dá essa divergência ent re a facilidade de co nt ar e a
dificuldade de most rar na lit erat ura:
A art e da lit erat ura, por oposição às out ras art es, é, e m
virt ude de seu médium ver bal, a um só t empo
amaldiçoada e abençoada co m uma capacidade fat al d e
falar. Seus vícios são os defeit os de suas virt udes: de
um lado, sua amplit ude e pro fundidade de significação
excedem grandement e o escopo da pint ura, da músic a
ou da escult ura; de out ro, sua apt idão para projet ar as
qualidades sensor iais de pessoas, lugares e event os é
menor na mesma medida. Se pode expressar mais ideia s
e at it udes, apresent a imagens qualit at ivament e mais
débeis. Bast a ao pint or ser vir -se de sua palet a par a
obt er a nuança cert a no local cert o; mas o escr it or fica
cont inua ment e abalado ent re a dificuldade de mo st rar o
que uma co isa é e a facilidade de dizer como se sent e a
respeit o dela. (FRIEDMAN, 2002, p.168).
Projet ar imagens, de um lado, e expr imir ideias e at it udes, d e
out ro, são component es de uma me sma est rut ura narrat iva. No ent ant o, as
palavras, por sua nat ureza, não conseguem alcançar o efeit o sensor ia l
proporcionado por outras manifest ações art íst icas, ocasio nando cert a
dificuldade co m a represent ação. Os est udos em t orno do pont o de vist a na
ficção referem- se, de cert o modo, a esse co nt rast e que aco mpanha o
escr it or em seus t rabalhos, po is a facilidade, ou a falt a dest a, para uma
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det er minada

expressão

( most rar/cont ar)

é

analisada

co mo

influência

fundament al na maneira co mo o aut or se posicio nar á em relação à
narrat iva.
No ent ant o, Fr iedman, em seu art igo ant er ior ment e mencio nado ,
dest aca uma sér ie de mudanças apont adas por Jo yce (p.168), ocorridas na
personalidade do aut or dent ro de uma linha evo lut iva da lit erat ura, do
lír ico ao dramát ico, que culminaram no fenô meno da desper sonalização. Ao
examinar as incur sões cr ít icas feit as por t eóricos e escr it ores a respeit o
desse deslocament o do pont o de vist a, que vai da ordem indiret a para a
diret a, Fr iedman t ambém abre espaço para as obser vações de Hen r y James e
Percy Lubbock (p.169) so bre a limit ação da voz narrat iva. Ambos defende m
que o autor precisa cons iderar a coerência, a int ensidade e a verdade
art íst ica de suas est órias, e que essas qualidades só podem ser alcançadas
quando o narrador deixa de ser oniscient e e t ransfere sua voz para o
personagem, fazendo com que a est ória possa ser cont ada por si mesma.
Para reforçar esse pensament o, Fr iedman nos diz:
Se a “verdade art íst ica” é uma quest ão de co mpelir a
expressão, de cr iar a ilusão da realidade, ent ão um aut or
que fale em sua própr ia pessoa sobre as vidas e fort una s
de out ros est ará co locando um o bst áculo a mais ent re
sua ilusão e o leit or, em virt ude de sua própria
presença. P ara remo ver esse o bst áculo, o aut or pode
opt ar por limit ar as funções de sua própria voz pesso a l
de uma maneira ou de out ra. (FRIEDMAN, 2002,
p.169).
A busca por uma verossimilhança cada vez maior faz co m que o
escr it or desenvo lva sua t écnica no sent ido de proporcionar ao leit or uma
percepção mais diret a. Para reduzir o dist anciament o causado pela presença
de uma narração indiret a, é necessár io que haja uma mudança de voz, ou
seja, a proeminência de uma figura ext erna, cuja ação mediadora pode
co mpro met er a ilusão, deve ser limit ada, ou at é supr imida, em favor de u m
pont o de vist a mais imediat o, at ravés do qual as ações e emoções possa m
ser most radas de for ma espo nt ânea.
No conto “A cabeça”, de aut oria do escr itor mine iro Luiz Vile la,
t emos o exemplo de um t ipo de int er venção bast ant e limit ada. O narrador
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inic ia a est ória de maneira br usca, nebulo sa, apr esent ando, resumidament e,
uma circunst ância t rágica, em t orno da qual t odas as cenas seguint es serão
desenvo lvidas. Nest e pr ime iro par ágrafo, já é possíve l per ceber o t om de
passividade que vai ser assumido por essa voz ext erna , apenas u m mero
espect ador, para pr ivilégio da at uação dos perso nagens. Vejamo s co mo se
configura essa int rodução:
A cabeça – po is er a realment e uma cabeça, uma cabeça
de gent e, uma cabeça de mulher – est ava ali, no chão,
em plena rua, sob o so l, naquela radiosa manhã de
domingo. De quem era? Quem a pusera ali? Por quê ?
Ninguém sabia... (FERNANDES, 2006, p. 2018).
Trat a-se da pr ime ir a apar ição de uma sequênc ia mínima d e
part icipações po nt uais, discret as, quase impercept íveis de um narrador que
prefer e exer cer um papel de art iculador na maior ia das passagens, fazendo
co m que a est ória seja conduzida pelo s diálogos, pelo mo viment o das cenas
que do minam, a part ir do segundo parágrafo, t oda a est rut ura do cont o.
Essa

t écnica

é

apo nt ada

no

ensaio

de

Fr iedman

co mo

caract er íst ica da produção lit erár ia no século XX, de acordo com o est udo
do professor Joseph W. Beach do qual foi ext raído o seguint e co ment ár io
sobre a relação aut or, personagem e est ória:
(...) a est ória co nt a -se a si mesma; a est ór ia fa la por si.
O aut or não pede desculpas por seus personagens; e le
nem sequer nos diz o que fazem, mas faz co m que ele s
mesmo s nos digam. Acima de t udo, faz co m que no s
digam o que pensam, o que sent em, que impressõe s
passam por suas ment es a respeit o das sit uações em qu e
se encont ram. (FRIEDMAN, 2002, p. 171).
A exper iência proporcionada ao leit or se aproxima daquela que
é peculiar ao drama, po is o cont ato mais próximo dos per sonagens revela a
nat ureza do seu modo de pensar e agir, o seu mundo part icular vist o de
dent ro para fora.
O t ema da vio lência ur bana t razido pelo cont o de Vile la, por sua
vez, t ambém vai exercer um papel cent ral na esco lha do modelo narrat ivo.
A ideia de ausência do narrador, suger ida pelo t ext o, revela uma
impossibilidade de explicação decorrent e de um único pont o de vist a.
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Diant e da quebr a do mo nopó lio da info r mação e, co nsequent ement e, do
surgiment o de múlt iplo s veículo s for madores de opinião, o cenár io socia l
torna-se propício ao desapareciment o de unanimidades, fazendo co m que
haja uma ag lo mera ção de vozes, int er pret ações e co mport ament os e m
relação aos mais var iados assunt os. Esse novo cont ext o pede um t ipo de
abordagem que não pode ser at endida por um narrador oniscient e, cujo
per fil est á vo lt ado para a int er venção, a convergência e o dist anci ament o.
Confor me Fr iedman, t emos a seguint e car act er ização para esse narrador:
(...) embora um aut or oniscient e possa t er predileção
pela cena e, consequent ement e, per mit a a seu s
personagens falar e agir por eles mesmo s, a t endência
predo minant e é descrev ê- los e explicá- los ao leit or co m
sua voz própria. (FRIEDMAN, 2002, p. 175).
Seja na modalidade Aut or Oniscient e Int ruso ou Narrador
Onisc ient e Neut ro, de acordo com os modos de t ransmissão da est ória
classificados por Fr iedman, a pr inc ipal caract er íst ica ser á a int er venção da
voz dir et a ou indiret a do autor, logo, ent re o leit or e a est ória não t eremos
o o lhar inst ant âneo, própr io dos personagens, po is, embora opt e pela
mimet ização da sua pr esença, sempre haverá uma pro jeção aut oral so br e
aqueles.
O desapareciment o do narrador no cont o “A cabeça” poder ia ser
enquadr ado numa out ra t ipo logia de onis ciência que vai alé m dos limit es
convencio na is de narração. Fr iedman t ece co ment ár ios a respe it o de u m
modo de apresent ação no qual a est ória é mo st rada a part ir da ment e de
seus per sonagens, co m ênfase nas cenas e pont uada por coment ár io s
discret os, quando aparecem, r ealizados pelo aut or ou pelos t ipos que
conduzem a narrat iva:
(...) a est ória vem diret ament e das ment es do s
personagens à medida que lá deixa suas mar cas. Co mo
result ado, a t endência é quase int eirament e na dir eção
da cena, t ant a dent ro da ment e quant o ext ernament e, no
discur so e na ação; e a sumar ização narrat iva, s e
aparece de alguma for ma, é fornecida de modo discret o
pelo aut or, por meio da “dire ção de cena”, ou emerg e
at ravés dos pensament os e palavr as dos próprio s
personagens. (FRIEDMAN, 2002, p. 177).
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A Onisciência Selet iva Múlt ipla t ransfere para a ment e dos
personagens t oda a co municação dos “mat er iais da est ória”, no ent ant o, a
abordagem rea lizada at ravés dos “est ados ment ais”, embora co nsig a
proporcionar ao leit or o acompanhament o da ação no inst ant e em que ela
ocorre, exige o esforço aut oral no sent ido de const ruir um po nt o de vist a,
mesmo independent e ou livr e de int er venções ext er nas, que seja capaz de se
posicio nar quando confront ado por det erminados fat os, ainda que o faça
at ravés de pensament os e impr essões.
Cons iderando a mult ip licidade de discur sos que gira m em t orno
do objet o de que t rat a a est ória do escr it or mine iro, não há um do mí nio, u m
consenso que possa ser vir de refer ência, por meio do qual se ja possíve l
est abelecer um po nt o de vist a que corresponda às expect at ivas do público
leit or. A so lução enco nt rada para o conto em análise ult rapassa os limit e s
de uma ou mais vozes por ond e são filt rados os sent idos da narrat iva. O que
acont ece, nesse caso, é a t ransmissão de um mo ment o, um recort e da
realidade, onde vár ios personagens são flagrados em suas diver sas at it udes,
sejam

elas r epuls ivas ou

não,

for mando

um painel

de opiniõ es

e

co mport ament os, por vezes cont radit ório, porém, caract er íst ico de uma
sociedade que t ende a relat ivizar quest ões import ant es da vida humana.
Para essa visão , vamo s encont rar em Fr iedman o M odo Dramát ico
t ipificado da seguint e maneir a:
As infor mações dispo nív eis ao leit or no Modo
Dramát ico limit am- se em grande part e ao que o s
personagens fazem e falam; suas aparências e o cenár io
devem ser dados pelo aut or como que em direções de
cena: nunca há, ent ret ant o nenhuma indicação diret a
sobre o que eles percebem (um perso nagem pode o lhar
pela janela – um at o objet ivo - mas o que ele vê é da
cont a dele), o que pensam ou sent em. Isso não signific a
dizer, claro, que os est ados ment ais não possam ser
inf eridos a part ir da ação e do diálogo. (FRIEDMAN,
2002, p. 178).
No int uit o de exemplificar esse modo de apresent ação que imit a
uma filmagem, podemos dest acar algumas passagens nas quais, a exemplo
do que ocorre at é o final da narrat iva, temos, so ment e, alguns pont os de
art iculação colocados por um discret o mediador, pois o que prevalece é
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uma sequênc ia de ações capt adas, pr incipalment e, pelo s diálo gos dos
personagens. No pr ime iro mo ment o, quest io nados por “um ho mem de
t erno” sobre o acio nament o da po lícia, nenhum dos int egrant es do grupo
havia se preocupado em pedir a juda diant e de uma cabeça de mulher
encont rada no meio da rua. Apenas “o da bicic let a” achava que alguém já
t inha chamado os po lic iais. Um dos mor adores do bairro, que residia na
mesma rua do ocorrido, parecia demo nst rar uma cert a inquiet ude, no
ent ant o, est ava preocupado com a sujeira que ficar ia em sua rua, caso
aparecesse um caminhão. Na sequência, provocações e deboches de “u m
gordo” e at é um desent endiment o ent re dois ho mens, “o de óculo s” e “o
barbicha”, quando est e últ imo afir ma que “Deus faz t udo certo” , t ambé m
ilust ram esse mo ment o inic ial.
A narrat iva ainda surpreende co m o diálogo sórdido ent re dois
menino s que sent em vo nt ade de jogar fut ebo l co m aquela cabeça. O
est ranho “ho me m de t erno” encerra o cont o e, ant es de se ret irar,
semelhant e a alguém que se despede de uma divert ida “roda de amigos”,
acha que “a prosa est á boa, mas...”
A ausência de um narrador/perso nagem que at ua co mo fio
condut or, demo nst rando suas opiniõ es, impressões, de um po nt o de vist a
ext erno ou int erno, parece t er, no cont o de Lui z Vilela, a int enção de t ornar
o mais evident e possíve l, no que diz respe it o ao t ema das relações
humanas, uma cert a propensão para o enfraqueciment o da subjet ividade, e,
ao mesmo t empo, a incapacidade de encont rar uma explicação , uma visão
que possa ser co nsiderada co mo refer ência para at ender ao pensament o
vigent e.
O processo de perda da individualidade/subjet ividade emerge
co mo

desdobrament o

das prát icas

sociais

que,

ao

longo

dos anos,

t ransfor maram a relação do home m co m o seu t rabalho, co m o produt o do
seu t rabalho, co m seu semelhant e e consigo mesmo. A co nsciência da
realidade é co mpro met ida pela falt a do senso cr ít ico e pela fa lt a de
aut oconheciment o . Tal sit uação cont r ibui para o dist ancia ment o ent re o s
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ho mens, para o est ranhament o do out ro e, fr equent ement e, para mo ment os
de conflit o.
Por outro lado, a est rat égia co mposicio nal do aut or mineiro , e m
se t rat ando do aspect o est rut ural, a lém de configurar um esfor ço no sent ido
de eliminar o int er médio narrat ivo e proporcio nar ao leit or uma exper iência
que se aproxima da realidade, vai apont ar no sent ido da independência das
personagens. Ao fazer a esco lha por uma for ma de expressão que pr ivilegia
o “mo st rar”, Vile la confer e aut ono mia às per sonagens par a que est as
possam revelar o universo de suas individ ualidades.
A

descent ralização

da

narrat iva

co loca

no

diálo go

das

personagens a t ransmissão dir et a de pensament os, ideias, sent iment os e
ações no inst ant e em que são produzidos , eliminando a mediação de uma
voz ext erna, co m seu própr io discur so e forma peculiar de abordagem, par a
dar lugar a um conjunt o de vozes at uant es que t razem seus valores, crenças,
refer ências e co ncepções para o pr imeir o plano da hist ór ia, a qual ser á
cont ada

e

significada

pela

co laboração

dist int a

e

diret a

de

cada

personagem, se melhant e a um paine l diversificado e coeso pela int eração
dos vár ios lugares de fala e d as co nsciências que pensam por si. E m virt ude
dessa mudança de posicio nament o narrat ivo, o leit or é est imulado a exer cer
um papel proeminent e na int erpret ação das falas, dos diá logos, da s
int enções e das mot ivações que est ão por trás de cada sit uação.
Norman Fr iedman, em suas co nsiderações sobre

o t ipo de

narrat iva que parece excluir a presença autoral, assume uma post ura cr ít ica
em r elação a esse modelo . O t eórico defende que não há possibilidade de
haver uma produção ficcio nal sem uma “int eligência ment ora implícit a”
que garant a uma est rut ura, uma cadeia de event os e uma lógica co m a
finalidade de at rair e inst igar o leit or:
Cont udo, t alvez co m a ext inção final do autor, a ficção,
co mo art e, seja t ambé m ext int a, po is essa art e, por
exigir pelo meno s algum grau de vividez, t ambé m
exige, parece- me, uma est rut ura, o produto de u ma
int eligência ment ora implícit a na narrat iva e que dá
for ma ao mat er ial de modo a inc it ar as expect at ivas do
leit or com relação ao provável curso dos event os, a
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cruzar essas expect at ivas co m um curso cont rário
igualment e provável e, ent ão, apaziguá- las de maneir a
que o desfecho result ant e pareça, no fim das cont as,
aquele necessár io. (FRIEDMAN, 2002, p. 179).
Sem as ind icações de um enunciador, a leit ur a se t orna ma is
dinâmica,
ent ant o,

fluída,
embora

apar ent eme nt e
não

t enhamos

menos co mplexa,
a

colaboração

menos
das

densa.

No

infer ências

ou

sugest ionament os espalhados pe la super fície t ext ual , e m virt ude das
int er venções de uma voz ext er na, isso não significa, necessar iament e, que
não haja u m discur so presumido, ent remeado de for ma sut il aos dizeres das
personagens e for mulado por uma co nsciência implícit a à t rama.
A diminuição da dist ância ent re o leit or e os element os que
co mpõem a obra ficcio nal, co mo r esult ado da t écnica que r et ira do narrador
a manipulação da narrat iva e t ransfere para os per sonagens, não exclui o
possível d iálogo ent re o leit or e os ecos de uma co nsciência remot a que, de
maneira sub-rept ícia, envo lvida pelo s diver sos falares que do minam as
cenas, co nsegue fazer co m que seja sent ida, at ravés da indução do
raciocínio, produzindo, de t al for ma, uma co municação virt ual capaz de
provocar a mesma expect at iva de uma nar ração nos mo ldes t radicio nais.
As o bser vações e análises at é aqui desenvo lvidas corresponde m
ao propósit o de invest igar os fat ores que t iveram

co mo reflexo o

surgiment o de um est ilo de narrat iva que dispensa a mediação ext erna ,
assim co mo aver iguar as caract er íst icas dessa t endência no cont o “A
cabeça”, de Luiz Vilela, por se t rat ar de um t ext o no qual é possíve l
perceber a escassez de int er venç ões narrat ivas e o domínio quase abso lut o
das cenas, fazendo co m que a at uação das per sonagens possa t er uma
visualização mais acur ada e a hist ór ia possa adqu ir ir uma voz própr ia.
No ent ant o, a obra do escr it or mine iro , além de ser co mpost a por
out ras hist ór ias que represent am exper iências de co mposição equivalent es
ao que é apresent ado no cont o “A cabeça” , t ambém é for mada por um grupo
de narrat ivas que realiza m incursões ma is audacio sas em relação ao modelo
de escr it a que opt a pelo apagament o da media ção do narrador. Tais
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produções poder iam ser consider adas como “o passo seguint e” de u m
exercíc io est ét ico que se desenvo lve de for ma gradual.
O pr ime iro cont o analisado por est e t rabalho evidencia para o
leit or comum, habit uado aos esque mas de um est ilo padrão de narrar, não
apenas uma for ma alt ernat iva de cont ar hist órias, ou de deixar que a
hist ór ia seja cont ada por si mesma, mas , pr incipalment e, a relat iva
import ância da figura do narrad or e o poder da liberdade de expressão da da
aos personagens. No t ranscorrer do cont o, porém, ainda é possíve l obser var
algumas apar ições esporádicas e rarefeit as de uma voz ext erna, t odavia,
exercendo uma função que se aproxima da art iculação e se afast a da
mediação.
No conto que será abordado a seguir, t eremos a per manência do
pont o de vist a que não concebe a presença do enunciador co mo algo
indispensável, ou seja, a ausência do narrador como recurso est ilíst ico
cont inuar á sendo a base so bre a qual a est rut ura da narrat iva se desenvo lve.
Est abelecida, port ant o, a relação ent re as duas hist ór ias, vamo s
encont rar um diferencial no próximo co nto que o coloca num grupo mais
específico, onde est ão inser idas out ras pr oduções nas quais o aut or mine iro
ret ira os poucos vest ígio s de narração que ai nda podem ser visualizados e m
“A cabeça” e co nst rói um t ext o tot alment e dialogado, livr e de qualquer
mediação, art iculação ou indicações.
“Cat ást rofe” é o t ít ulo d est e segundo cont o selecio nado para
int egrar o objet o de análise proposto nest a pesquisa. Trat a-se de um t ext o
que não apresent a um panorama inic ial da hist ória, nor malment e delineado
por uma voz ext er na. A ausência dessa voz t ambém é percebida pe la falt a
de descr ições ou indicações relat ivas aos personagens, cenár io s e ao t empo
em que t ranscor rem os acont eciment os. A est rut ura do cont o, do início ao
fim, é co mpost a por uma sucessão de falas iniciadas por travessões, ou
seja, nenhuma int er venção se sobrepõe ao diá logo dos part icipant es da
hist ór ia co m a finalidade de mar car suas apar ições, obser var suas at it udes,
invest igar suas int enções e pensament os ou de orient ar o leit or quant o às
ações em cur so.
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Toda

a

narrat iva

se

origina

de

um

impasse

ent re

dois

personagens, Art ur e Mimi, evo lui co m o desdo brament o de suas opiniões e
t ermina quando não h á mais o que discut ir, pois o casal não consegue
chegar a um acordo e, consequent ement e, o impasse não é reso lvido. A
inexist ência de um pont o de vist a que exerça um papel co nciliador diant e
do conflit o de ideias t ambém pode ser ver ificada no co nt ext o dese nvo lvido
em “A cabeça”. A ut ilização da mesma est rat égia nos do is cont os suger e
uma possível preferência do escr it or mineiro pelos t emas que provoca m
difer ent es conceit os, exper iências, for mações, valores e crenças, nos quais
não há espaço para verdades ab so lut as, unânimes, circunscr it as a uma só
voz oniscient e, que não revela m a dinâmic a das relações sociais.
A t emát ica abordada em “Cat ást rofe” t raz a discussão sobr e
filho s; os prós e cont ras, t ê-los ou não t ê- los, const it uindo o dilema de u m
casal diant e da expect at iva de uma fut ura vis it a que t rará set e cr ianças.
O debat e prot agonizado pelo s cônjuges t orna -se a única cena, ou
sit uação, apresent ada pelo cont o e, ao mesmo t empo , o único guia que ir á
conduzir, or ient ar, at ravés de suas referências, a leit ur a do cont o. A
narração exercida pela co nver sa ent re as perso nagens apenas mencio na
alguns no mes e cir cunst âncias, t endo em vist a que não há um relat o, uma
exposição, so ment e um ho mem e uma mulher t ent ando persuadir um ao
out ro com suas convicções.
Ao aco mpanhar a t roca de argument os, é possí vel depreender a s
seguint es infor mações que vão caract er izando os element os da hist ór ia:
Art ur e Mimi são casados e moram no int er ior de São Paulo. Residem numa
casa ampla e co nfort ável, co m escult uras, quadros, t ap et es, um jardim, u m
quint al e alguns bichos. Art ur é do t ipo que “não aprecia vis it as”, “não
aprecia cr ianças” e afir ma que “t er filhos é um at o de insanidade ment al”.
Sua esposa, Mimi, reso lve hospedar, durant e a Semana da Cr iança, a amig a
Dininha e seus set e filhos, Dagobert o, Delmiro, Diler mando, Donat o,
Durango, Do rval e Dur val. “Vai ser uma cat ást rofe!”, sent encia Art ur,
dando iníc io a uma sér ie de r éplicas e t réplicas das quais emergem a
so licit ude de Mimi e sua vont ade de ser mãe e, por out ro lado, a
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misant ropia, rabugice e aversão de Art ur pelas vis it as e pelas cr ianças que
vão pert urbar sua paz e “acabar co m t udo”.
O impact o inicial provocado no leit or pelo for mat o narrat ivo não
sugere, de imediat o , que o t ext o produzido em “Cat ást rofe” equivale,
realment e, a um cont o, ou seja, uma hist ór ia cont ada por uma “int e ligência
ment ora imp lícit a à t rama”, nas palavras de Nor man Fr iedman. A mudança
percebida

pela

visualização

e

leit ura

da

narrat iva

diz

respeit o

ao

posicio nament o dessa int eligência que, ao des aparecer da super fíc ie do
cont o e levar consigo todas as marcas de sua pr esença, va i assumir u m
lugar secundár io, per ifér ico, invisíve l e favorecer a aproximação t ot al ent re
leit or e personagens, à seme lhança de um encont ro, no int uit o de
proporcionar uma int er lo cução diret a ent re ambos, aument ar a eficácia do
ambient e ilusór io e aguçar no leit or sua capacidade de infer ir.
O apro fundament o da t écnica ut ilizada por Luiz Vilela va i
conduzindo a ação int er mediár ia do narrador por diferent es níveis de
imer são. A co mparação ent re os cont os “A cabeça” e “Cat ást rofe” mo st ra
uma voz ext er na que vai, progress ivament e, deixando de at uar “sobre” para
at uar “so b” a hist ória e os personagens . E mbora ausent e de t odo o
arcabouço t ext ual, essa consciência não fo i ext int a em “Cat ást rofe” co mo
faz parecer a est rut ura do conto .
Devido à sua co nfiguração que subvert e a ideia de uma narrat iva
clássica, t emos nest a segunda produção ficcio nal em análise um arranjo
for mal inusit ado

que a coloca em uma posição

limít ro fe ao t ext o

desenvo lvido para o t eat ro.
As

car act er íst icas

que

define m

os

t ext os

lit erár io s

co mo

pert encent es a um det er minado gênero ( lír ico, épico e dramát ico) são
est abelecidas por uma conceit uação que, de acordo com o t eórico Anat ol
Rosenfeld, t em suas or igens na República, de P lat ão, na qual vamo s
encont rar a pr imeira t ipo logia que c lassifica t ais t ext os no que diz respeit o
à for ma de expressão, ou seja, os t ipos em que so ment e os pers onagens
fala m, os que t razem apenas a voz do poet a e out ros que reúnem a
manifest ação de personagens e as int er venções do poet a.
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E m seu livro O Teatro Épico, no capít ulo int it ulado “A t eoria do s
gêneros”, Rosenfe ld faz um est udo minucio so sobre o significa do dos
gêneros lit erár io s e os t raços est ilíst icos peculiar es apresent ados por essas
cat egorias. A t eor ia que envo lve a classificação das obras em t rês gêneros é
co ment ada, preliminar ment e, da seguint e forma:
Por mais que a t eoria dos t rês gêneros, cat egorias ou
arquifor mas lit er ár ias, t enha sido combat ida, ela s e
mant ém, em essência, inabalada. Evident ement e ela é,
at é certo pont o, art ific ial co mo t oda conceit uação
cient ífica. Est abelece um esque ma a que a rea lidade
lit erár ia mu lt ifor me, na sua grande var iedade hist órica,
nem sempre corresponde. Tampouco deve ela ser
ent endida co mo um sist ema de nor mas a que os aut ores
t eriam de ajust ar a sua at ividade a fim de produzir e m
obras lír icas puras, obras épicas puras ou obras
dramát icas puras. A pureza em mat ér ia de lit erat ura não
é necessar iament e um valor posit ivo. Ademais, não
exist e pureza de gêneros em sent ido abso lut o.
(ROSENFELD, 2006, p. 16).
Rosenfeld é enfát ico sobre a quest ão do ajust e ou desajust e de
cert as produções em relação ao que poderia ser chamado de enquadrament o
t eórico. A dificuldade de classificar uma obra co mo “Cat ást rofe” no campo
da narrat iva demo nst ra o carát er mult ifor me da produção lit erár ia que
reflet e as t ransfor mações cult urais e sociais da época. Apesar de ser
co mbat ida por sua selet ividade e art ific ialidade, a t eor ia dos gêne ros não
det er mina a pur eza das obras, a limit ação do poder criat ivo dos autores,
mas indica uma refer ência, um núcleo a part ir do qual as exper iências e o s
conceit os individuais vão gerar no vos caminhos.
A esco lha por uma narrat iva na qual a presença da f igura qu e
cont a a hist ór ia é t ransfer ida par a out ro nível de percepção revela, nas
palavras de Anat ol Rosenfeld, “cert a at it ude” sobr e o autor:
A maneira pela qual é co municado o mundo imaginár io
pressupõe cert a at it ude em face dest e mundo ou,
cont rar iament e, a at it ude expr ime - se em cert a maneir a
de co municar. Nos gêneros manifest am- se, sem dúvida,
t ipos diver sos de imag inação e de at it udes em fac e do
mundo . (ROSENFELD, 2006, p. 17).
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O enredo apresent ado nos cont os “A cabeça” e “Cat ást rofe” surge
de for ma espo nt ânea, diret a e cont ínua para induzir ao leit or a sensação de
realismo que uma narrat iva t radicio nal não é capaz de gerar de maneira t ão
ime diat a e cont undent e. Es sa at it ude, esse posic io nament o most ra, no
mínimo, um est ilo, uma visão que pr ivilegia o comport ament o humano
ret rat ado na sua or iginalidade, no mo ment o em que acont ece, fluindo, co mo
na vida real, co mo se o próprio t ext o não exist is se, fazendo co m que a s
personagens exerçam a incumbência da narração, represent em algo que est á
implíc it o e t ransport em o leit or para o universo ficcio nal e pessoal.
A visão de mundo que define a co municação de uma obra indica,
no caso do escr it or mineiro , uma post ura que não pode ser qualificada
co mo dúbia ou passiva, mas, t ão soment e, como produto de uma realidade
em const ant e processo de mudança. O r it mo acelerado de infor mações que
cir culam de maneira inint errupt a represent a a cult ura, o co mport ament o de
uma nova sociedade sempre ávida por novas t endências. Nat uralment e, a
lit erat ura

aco mpanha

t odas

essas

t ransfor mações

que

provocaram

a

mult ip licidade de co nceit os e pont os de vist a.
Um dos aspect os pr incipais t rabalhados por Luiz Vilela nos do is
cont os ant er ior ment e mencio nados diz r espe it o ao cont rast e de opiniõ es.
Uma “obra épica pur a”, de acordo com a expressão de Rosenfeld, refer indo se ao romance, à novela e ao conto desenvo lvidos co nfor me os preceit o s
t eóricos par a o gênero narrat ivo, não poder ia p roporcio nar ao leit or
t amanha

exper iência

visual

sobre

o

embat e

de

ideias.

A

ausência/ desloc ament o do narrador faz com que o diálo go ent re as
personage ns acont eça de for ma conco mit ant e, valor izando a int erat ividade,
o agir, o pensar e a própr ia nat ureza do s diver sos t ipos cujas caract er íst ica s
individuais vão se t ornar o foco da hist ória , em virt ude da diversidade a
que pert encem.
A exist ência de uma t écnica que envo lve a supressão da vo z
narrat iva co mo represent ação sugere uma for ma de pensar o gênero épico, e
at é mesmo out ros gêneros que t êm por base a palavr a escr it a, em analogia a
out ros t ipos de linguagem. O surgiment o e a cons o lidação de uma no va
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indúst r ia cult ur al que t rouxe a t elevisão e o cinema para o século XX pode
t er

cont ribuído,

em

grande

medida,

para

o

quest ionament o

e

a

desest abilização dos procediment os ut ilizados de maneira inquest io náve l
pelos co nt ist as e ro mancist as at é ent ão.
O advent o dessas novas míd ias cr ia não so ment e uma cult ura da
imagem, mas, ao mesmo t empo, uma forma de co municação dir et a, rápida,
alcançando o maior nú mero possível de pessoas, independent ement e da sua
condição social, valores, cr enças, raç a ou gênero, at ravés de produções que
t rat am dos mais d iversos t emas, ambient es, sit uações e grupos sociais, no
int uit o de t ransmit ir uma mensagem que pode est ar associada a uma ou
mais ideo logias.
Por sua vez, as imagens produzidas e veiculadas pelo s vár i o s
programas t elevisivos na área da dramat urgia (a exemplo das novelas,
sér ies, minissér ies e adapt ações de obras lit erár ias ) e pelo s filmes em gera l
não possuem, na sua maior ia, o recurso de uma narração que va i
orient ando, passo a passo, a compreensão de quem assist e no que se refer e
às part icular idades e funcio nalidades de cada uma das per sonagens, assi m
co mo aos meandros que vão se for mando e conduzindo t odos os element os
da t rama para o clímax e, post er ior ment e, para o desfecho da hist ór ia. No
ent ant o, exist e uma sequência, uma organização, uma espécie de “mão
invis íve l” (expr essão cr iada pe lo eco no mist a br it ânico Adam S mit h, em sua
obra A Riqueza das Nações), semelhant e ao que ocorre nos co nt os “A
cabeça” e “Cat ást rofe”, exercendo um co nt role so bre t odos os aspect os que
garant em a unidade, a coerênc ia e a sugest ão de ideias de u ma obr a
audio visual.
Por t rás da co mposição de cada cena, exist e a figura do edit or de
imagens, cujo t rabalho co nsist e e m manipular um conjunt o de ações e fala s
previament e gravadas e ordená - las confor me um planejament o,

uma

rot eir ização e, pr incipalment e, um conceit o, o qual deve per mear t odo o
cont eúdo dessa produção, mesmo que de maneira subliminar, e impr imir lhe uma fis io no mia própr ia, uma ident idade e uma significação.
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Cons iderando t ais obser vações, ser ia possível est abelecer u m
paralelo, uma co mparação ent re do is modos peculiar es e, ao mesmo t empo,
similares de narrar a part ir da mo nt agem e sequenciação das cenas.
Obviament e, não se t rat a do mesmo t ip o de cena. De um lado, t emos a
represent ação const it uída por atores num det er minado ambient e físico,
produzindo uma sér ie de imagens e so ns. Por out ro lado, exist e apenas o
t ext o com suas limit ações ver bais, cuja capacidade de gerar imagens
dependerá, significat ivament e, do poder de imaginação de cada le it or. A
semelhança ent re uma obra lit erár ia desprovida de uma voz mediadora que
est abeleça algum t ipo de co municação e uma obra audio visual que possu i
uma narração subent endida est á no lugar ocupado por essa int eligência
cr iadora que vai cont ar t oda a hist ória sem ser vist a , por meio de
est rat égias de co mposição, para as quais serão empregad o s recur sos
bast ant e út eis co mo os diálogos e as sit uações.
Tal aproximação dest e modelo narrat ivo (que t ransfor ma o t ext o
épico numa co njugação de element os coordenados ent re si de maneir a
prat icament e aut ônoma )

a out ras formas de

expressão,

t ambé m va i

encont rar not ável similar idade co m o t ext o dramát ico. Anat ol Rosenfeld faz
a

seguint e

co mparação

ent re

os

autores/narrador es

que

produzem,

respect ivament e, as obras de nat ureza dramát ica e épica:
O simples fat o de que o “aut or” (narrador ou Eu lír ico)
parece est ar ausent e da o bra – ou confundir- se co m
todos os personagens de modo a não dist ingu ir - se co mo
ent idade específica dent ro da obra – implica uma sér ie
de consequências que define m o gênero dramát ico e os
seus t raços est ilíst icos em t er mos bast ant e aproximado s
das regras ar ist ot élicas. E st ando o “autor” ausent e ,
exige- se no drama o desenvo lviment o aut ônomo do s
acont ecime nt os, sem int er venção de qualquer mediador,
já que o “aut or” confiou o desenro lar da ação a
personagens co locados em det er minada sit uação. O
co meço da peça não pode ser ar bit rár io, co mo que
recort ado de uma part e qualquer do t ecido denso dos
event os univer sais, todos eles ent relaçados, mas é
det er minado pelas exigências int er nas da ação
apresent ada. E a peça t er mina quando est a ação
nit idament e definida chega ao fim. Co ncomit ant ement e,
impõe-se r igoroso encadeament o causal, cada cena
sendo a causa da próxima e est a sendo o efeit o da
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ant er ior: o mecanis mo dramát ico move -se sozinho, se m
a presença de um mediador que o possa mant er
func io nando. Já na obra épica o narrador, dono do
assunt o, t em o direit o de int er vir, expandindo a
narrat iva em espaço e t empo, vo lt ando a épocas
ant er iores ou ant ecipando -se aos acont eciment os, vist o
conhecer o fut uro (dos event os passados) e o fim da
hist ór ia. (ROSENFELD, 2006, p. 30).
O narrador a que se refere Rosenfeld nest a análise corresponde ao
modelo puro, clássico que part icipa dos acont eciment os de for ma present e,
concede ou não a palavr as às per sonagens e t em o cont role sobr e a
evo lução e as mudanças que envo lvem espaço e t empo. A propost a que se
apresent a nos cont os “A cabeça” e “Cat ást rofe” dist ancia - se das nor ma s
consagradas pela t eor ia para esse t ipo de gênero e vai buscar nas regras do
gênero dramát ico a sua inspir ação. Mediador ausent e, desenvo lviment o
aut ônomo dos episódio s e mecanis mo dramát ico independent e configur am se co mo referenciais muit o explor ados na for mat ação de t ext os narrat ivos
que assimila m t raços caract er íst icos do drama na sua est rut ura.
Ao considerar que essa voz med iadora, na sua ausência, pode
est ar absorvida ou confundida co m as personagens, Rosenfe ld faz u ma
import ant e obser vação que ajuda a ent ender o funcio nament o autônomo do
t ext o dramát ico, no que diz respeit o ao desenvo lviment o da ação e ao
encadeament o das cenas, est abelecendo um pont o de vist a significat ivo
para a análise de t ext os que não pert encem ao “t ipo ideal” de Épica , pelo
fat o de não possuír em narradores for mais ou explícit os.
Ver ificando co m mais at enção as caract eríst icas da cena e o
t ransco rrer da ação nas obras que co mpõem o univer so do drama, t orna -se
fundament al mencio nar de que for ma t ais element os são trabalhados no
cont ext o da Dramát ica , em co mparação aos mo ldes da Épica, levando e m
cont a o aspect o padrão como referencia l para os dois gêneros.
No drama puro, exist e uma organização das cenas co m base no
pr incípio da causa e efeit o, ou seja, uma cena que dá or igem a out ra e est a,
por sua vez, t orna-se r esult ado da ant er ior , criando um elo de ligação e,
consequent ement e, um t odo responsáv el pela or ient ação e pela at uação
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individual

dessas

part es.

Nesse

co nt ext o,

a

ação

é

cont ínua,

se m

int errupções que possam evidenciar qualquer t ipo de int er venção, t endo e m
vist a que esse mo viment o acont ece no t empo present e. A at ualidade do
modo dramát ico dispensa o acompanhament o narrat ivo, fazendo co m que a
hist ór ia se apresent e por si mesma.
A Épica, na sua for ma paradigmát ica, não obedece a uma
sequência r igorosa de suas part es, devido ao fat o de que não exist e uma
ação ocorrendo no present e. E m virt ude dessa car act er íst ica, a ord em e o
curso das cenas dependem do cr it ér io nar rat ivo para um det er minado lance
da hist ór ia, ou seja, poderá haver um deslo cament o t emporal no fluxo dos
acont eciment os, assim co mo a for ma de abordar algumas sit uações ou
est ado s de co isas pode requere r um t rat ament o mais amplo, ou uma
descr ição minucio sa, a fim de que cada passo t enha sua devida import ância.
E m virt ude do dist ancia ment o ent re o narrador e os fat os
ocorridos no passado, a co municação do objet o a ser desenvo lvido na o br a
Épica vai aco nt ecer de modo livre, at ravés de uma esco lha independent e
das cenas. A esse respeit o, Anat ol Rosenfeld faz a seg u int e po nderação,
refer indo -se à seleção de cenas no gênero dramát ico:
É claro que t ambém o dramat urgo faz uma seleção das
cenas – mais r igorosa, aliás, que o aut or épico,
sobret udo por necessidade de co mpreensão. Hegel dir ia
que a dramát ica reúne a concent ração da Lír ica co m a
maior ext ensão da Épica. Todavia, o que prevalece na
seleção dramát ica é a necessidade de cr iar u m
mecanis mo que, uma vez post o em mo viment o, dispens a
qualquer int er ferência de um mediador, explicando -se a
part ir de si mesmo. Qualquer episódio que não brot asse
do evo lver da ação revelar ia a mo nt agem ext er ior ment e
superpost a. (ROSENFE LD, 2006, p. 33).
O mecanismo apresent ado nas palavras de Rosenfe ld é o que
caract er iza a dinâ mica do t ext o dramát ico. A cr iação e art iculação ent re as
cenas são induzidas pelo desdobrament o da ação, o que garant e aut onomia
para o conjunt o da obra. Podemos encont rar um mecanis mo semelhant e no s
cont os “A cabeça” e “Cat ást rofe” nos quais o predomínio da ação impede
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qualquer int er ferência na cadeia de eventos , e est a unidade, por sua vez,
confere sent ido aos dois cont os.
Ao abr ir mão da figura do narrador t radicio nal, que faz uma
esco lha aleat ória de acont eciment os passados para cont ar, de for ma
dist ant e, uma hist ór ia baseada no seu po nto de vist a, a est rut ura dos cont os
analisados por est e t rabalho incorpora, além daquele mecanis mo, out ro
element o iner ent e à funcio na lidade do t ext o de nat ureza dramát ica. A
int eração const ant e ent re as perso nagens absorve, segundo Rosenfe ld, a
função do narrador ; por outro lado , o element o fundament al par a a
consecução da int er at ividade e, por conseguint e , para o desenro lar da ação
é o diálogo. Sobre esse aspect o, vejamos o que diz o refer ido t eórico:
Falt ando o narrador, cuja função fo i absorvida pelo s
at ores t ransfor mados em per sonagens, a for ma nat ur a l
de est es últ imos se envo lverem em t ramas var iadas, de
se relacio narem e de exporem de maneira co mpreensíve l
uma ação co mplexa e pro funda, é o diálogo. É co m
efeit o o diálogo que const it ui a Dramát ica co mo
lit erat ura e co mo t eatro declamado (apart es e
mo nó logos não afet am a sit uação essencia lment e
dialógica). Para que at ravés do diálogo se produza u ma
ação é imposit ivo que ele cont raponha vont ades, o u
seja, manifest ações de at it udes co nt rár ias. O que se
chama, em sent ido est ilíst ico, de “dramát ico”, refere -s e
part icular ment e ao ent rechoque de vo nt ades e à t e nsão
cr iada por um diá logo at ravés do qual se ext er na m
concepções e objet ivo s cont rár ios produzindo o
conflit o. (ROSENFELD, 2006, p. 34).
O diálogo que produz e t orna co mpreensível a ação nasce d a
diversidade de opiniões, co mport ament os e objet ivo s e se c onst it ui co mo
element o essencial para que as personagens possam int eragir ent re si e,
dessa maneir a, est imular o desenvo lvime nt o da t rama. E m “A cabeça”, o
diálogo

aco nt ece

ent re

quat orze

personagens,

produzindo

co nflit os,

divergências que abrangem t emas c onsiderados polêmico s co mo a religião ,
a cult ura do machis mo e a banalização da vio lência. No cont o “Cat ást rofe”,
t emos uma re lação dialógica rest r it a a duas per sonagens que t ent am,
durant e

t odo

t ranscorrer

da

hist ória,

sust ent ar

a

validade

de

seu s

argument os. Nas duas narrat ivas é evident e o esforço das personagens no
sent ido de exer cerem uma influência, umas so bre as outras, apelando par a
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todo t ipo de co nvenciment o ou dissuasão. Assim co mo no t ext o dramát ico,
o diálogo exerce um papel preponderant e e impr escindíve l nesses do is
cont os de Luiz Vilela.
No ent ant o, o t ext o de nat ureza dramát ica, em virt ude da sua
finalidade, possui uma confor mação própr ia que o caract er iza co mo obra
dest inada à encenação. O suport e narrat ivo, que t em a função de sit uar e
descr ever personagens, é supr imido na est rut ura t ext ual do drama . S endo
assim, cert as funções do suport e são subst it uídas por algumas indicações de
fala que não se co nfundem co m as ind icações pert inent es ao modelo
narrat ivo.

Além da cont r ibuição dos at ores e dos cenár ios para o

aco mpanhament o da hist ór ia, o t ext o t eatral é co mpost o por uma sér ie de
rubr icas que, de cert a for ma, imit am a função enunciat iva das obras épicas.
E mbora t enham, na sua essência, o recu rso do diálogo co mo
definidor das per sonagens, da t rama e da ação, os t ext os “A cabeça” e
“Cat ást rofe”, de Luiz Vilela ( co ncebidos de acordo com u ma est rat égia que
ret ira o narrador do seu lugar habit ual) e os arquét ipos t ext uais d a
Dramát ica ( co m seu mecanis mo que t ambém dispensa a int er venção de u m
mediador) devem ser considerados co mo pert encent es a gêneros dist int os.
A exist ência

de

cont os co mo

aqueles do

escr it or

mineiro

confir ma m as palavr as de Anat ol Rosenfeld em r elaç ão a det er minadas
exceções que, algumas vezes, dificult am a classificação dest as narrat ivas .
O t eórico obser va que:
Evident ement e, surgem dúvidas diant e de cert os
poemas, t ais co mo as baladas – muit as vezes dialo gada s
e de cunho narrat ivo ; ou de cert os con t os int eirament e
dialogados ou de det er minadas obras dramát icas e m que
um único personagem se manifest a at ravés de u m
mo nó logo ext enso. Tais exceções, cont udo, apena s
confir ma m que t odas as classificações são, em cert a
medida,
art ificiais.
Não
diminuem,
po rém,
a
necess idade de est abelecê - las para organizar, em linha s
gerais, a mult ip licidade dos fenô menos lit erár io s e
co mparar obras dent ro de um cont ext o de t radição e
reno vação . (ROSENFELD, 2006, p. 18).
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Diant e do expost o, é possível ent ender que os padrões t eóricos
não são capazes de abranger t odo o pot encial cr iat ivo e evo lut ivo
subjacent e à produção lit erár ia. Fenô menos narrat ivos co mo os que fora m
t rat ados aqui exemplificam a art ificialid ade das classificações. Cont udo,
não poderíamos t ransfer ir esses cont os para out ro domínio, para out ro
gênero, t endo em vist a que a opção pela ausência do narrador apenas
esco ndeu essa cat egoria. A necess idade de uma organização se just ifica
para que possamos visua lizar a evo lução dent ro de cada gênero.
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise e reflexão desenvo lvidas por est e t rabalho t iveram o
propósit o de cont ribuir par a os est udos acadêmicos que visam co mpreender
o fenô meno da ausência do narrador na lit erat ura brasileira moder na.
A esco lha das obras aqui ret rat adas e dos conceit os ut ilizado s
co mo fundament ação proporcionou a est a pesquisa o conheciment o de
recursos narrat ivos que vão além do convencio nal, e, ao mesmo t empo, o
ent endiment o das possibilidades de um det erminado gênero t ext ual.
Em virt ude da sua co mplexidade, o t ema possui um conjunt o
amplo de invest igações realizadas por t eóricos e pesquisadores, port anto,
ainda exist em vár ias nuanças que a est rutura de uma narração sem mediador
pode oferecer para fut uras abordagens .
.
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