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RESUMO 

Ao lermos os trabalhos acadêmicos acerca da obra de Aníbal Machado percebemos que 

o espaço, embora seja um importante elemento narrativo, já que, muitas vezes, atua nas 

histórias, ora influenciando nas ações ou nas atitudes da personagem, ora modificando seu 

modo de ser e de viver, ainda é pouco estudado. Portanto, este trabalho teve como objetivo 

investigar, com mais acuidade, o espaço ficcional nos contos desse escritor mineiro. Para 

tanto, analisamos as narrativas "Tati, a garota", "O telegrama de Ataxerxes" e "Viagem aos 

seios de Duília", presentes no livro A morte da porta-estandarte e Tati, a garota e outras 

histórias (1976), cujos espaços, físico e social, sobretudo os das cidades, desempenham 

importante papel na composição das personagens, impulsionando-as a se deslocarem e a 

vivenciarem, cada qual a seu modo, certo nível de solidão. Nossa perspectiva teórica é a da 

topoanálise, defendida por Gaston Bachelard (2003), mas ampliada por Ozíris Borges Filho 

(2007). Para fundamentar a nossa pesquisa, além da contribuição desses autores, recorremos 

às percucientes reflexões de Osman Lins (1976), de Yi-Fu Tuan (1980) e de Mikhail Bakhtin 

(2010), acerca do espaço enquanto categoria analítica. Entretanto, como as narrativas 

analisadas se passavam preponderantemente no Rio de Janeiro achamos necessário também 

trazermos reflexões tanto sobre cidade quanto sobre a capital carioca. Assim sendo, neste 

bloco, contamos com as reflexões de Raquel Rolnik (2012), de Marshall Berman (2007), de 

Renato Cordeiro Gomes (2008), de Nicolau Sevcenko (1985), de Brito Broca (2005), entre 

outros escritores. 

 

Palavras-chave: Aníbal Machado. Contos. Espaço.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ABSTRACT 

Reading the academic papers about Aníbal Machado`s work, we noticed that space, 

although it is an important narrative element, once, for many times, it acts in the stories either 

influencing on the character`s actions and attitude or modifying its way of being or living, has 

not been studied enough. Therefore, this work has the aim to investigate, with more acuity, 

the fictional space in the tales of this writer, born in the state of Minas Gerais. For that, we 

analyzed “Tati, a garota”, "O telegrama de Ataxerxes" and "Viagem aos seios de Duília" 

stories, present in the book A morte da porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias 

(1976), which physical and social spaces, especially the city ones, play important part on the 

characters’ composition, propelling them to dislocate and live themselves, each in their own 

way, certain level of loneliness. Topoanalysis is our theoretical perspective, defended by 

Gaston Bachelard (2003), but amplified by Ozíris Borges Filho (2007). To justify our 

research, besides such authors’contribution, we resorted to the Osman Lins’ (1976), Yi-fu 

Tuan’s and Mikhail Bakhtin’s  insighful reflexions on space as analytical category. However, 

once the analyzed narratives took place preponderantly in Rio de Janeiro, we found necessary 

as well to introduce reflections both about city and about the capital carioca. Thus, on this 

topic, we consider Raquel Rolnik’s (2012), Marshall Berman’s (2007), Renato Cordeiro 

Gomes’ (2008), Nicolau Sevcenko’s (1985), Brito Broca’s reflections (2005), among other 

writers. 

 

Keywords: Aníbal Machado. Tales. Space.  
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RÉSUMÉ 

Au moment de la lecture de travaux académiques à propos  de l’œuvre  d’ Aníbal 

Machado nous percevons que les études de l’espace, même si il est un élément narratif 

important, car il agit souvent dans les histoires, soit en influençant dans les actions ou dans les 

attitudes du personnage, soit en modifiant la façon d’être et de vivre, sont insuffisants. Donc, 

ce tavail a eu le but d’interroger, à travers d’un regard plus attentif, l’espace de la fiction dans 

les contes de l’écrivain mineiro. À cette fin, nous analysons les récits "Tati, a garota", "O 

telegrama de Ataxerxes" et "Viagem aos seios de Duília", dans le livre A morte da porta-

estandarte e Tati, a garota e outras histórias (1976), dont les espaces, physique et social, en 

particulier les villes, jouent un rôle important  dans la composition des caractères, les en 

poussant à se déplacer et à vivre, chacun à sa manière, un certain niveau de solitude. Notre 

point de vue théorique est celle de topoanálise, défendue par Gaston Bachelard (2003), mais 

élargie par Ozíris Borges Filho (2007). Pour soutenir notre recherche, en plus de la 

contribution de ces auteurs, nous avons recours à des réflexions profondes de Osman Lins 

(1976), Yi-Fu Tuan (1980) et Mikhail Bakhtin (2010), sur l'espace tandis que catégorie 

analytique. Cependant, comme les récits analysés si consacré principalement à Rio de Janeiro 

nous devons également faire des réflexions tant sur la ville comme sur la capitale carioca. Par 

conséquent, dans ce bloc, nous comptons sur les réflexions de Raquel Rolnik (2012), Marshall 

Berman (2007), Renato Cordeiro Gomes (2008), Nicolau Sevcenko (1985), de Brito Broca 

(2005), et d'autres écrivains. 

 

Mot-clés: Aníbal Machado. Contes. Espace. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar de Aníbal Machado ter sido um escritor extremamente ativo no meio literário, 

ele possui uma produção relativamente pequena, cuja estreia tardia data de 1944 com o livro 

de contos Vila Feliz, mas nem por isso ela se torna menor perante as de outros escritores 

modernistas e contemporâneos. A obra desse autor é marcada por uma escrita intensa, 

inquietante, comovente, lírica, que prima pela linguagem bem trabalhada, repleta de imagens 

metafóricas e de comparações, trazendo-nos personagens do cotidiano como o agricultor, o 

tropeiro, o ascensorista, o servidor público, a costureira, o guarda-civil, a porta-bandeira e 

tantos outros que encantam quem os ler, inseridos em um espaço opressor onde, muitas vezes, 

são postos em xeque os tipos de relações sociais construídos a partir do lugar que dividem, 

seja ele transitório ou não. 

Na Literatura Brasileira é muito comum vermos escritores que dão ênfase à construção 

dos espaços ficcionais em suas obras. Sobretudo, a partir da década de 1920, em que o 

Modernismo, imbuído do sentimento nacionalista, trouxe à tona escritores como Mário de 

Andrade, Rachel de Queiroz, José Lins do Rêgo, Graciliano Ramos e tantos outros que 

também valorizaram, cada um à sua maneira, a criação dos espaços em que estão inseridas as 

personagens. Mais recentemente, temos escritores como Aníbal Machado, Moacyr Scliar, 

Rubem Fonseca e Lygia Fagundes Telles que trazem, em muitas de suas narrativas, conflitos 

gerados a partir do espaço em que vivem as personagens, principalmente do urbano.  

Embora Aníbal Machado seja um escritor reconhecido pelos críticos, há poucos estudos 

sobre sua obra e, ainda hoje, ele continua a ter uma repercussão discreta dentro da crítica 

literária brasileira. Além disso, os trabalhos acadêmicos que versam sobre seus escritos, no 

geral, não fazem uma análise mais detida sobre esse elemento narrativo tão importante - 

responsável por influenciar, muitas vezes, a vida ou as ações das personagens. Por isso a 

necessidade de se estudar com afinco a representação do espaço em contos do escritor 

mineiro. Acreditamos ainda que, ao ressaltarmos os valores estéticos das narrativas desse 

contista, poderemos contribuir para a divulgação de sua obra entre pesquisadores, professores, 

alunos e o público em geral. 

A nossa hipótese era a de que o modo como o autor constrói os espaços ficcionais 

garantia a consistência da história em que, algumas vezes, eles pareciam interferir na maneira 

de ser e de agir das personagens, em outras, parecia que estas, inseridas no mesmo espaço, 

olhavam-no de maneira diferenciada. Outra hipótese era a de que esses espaços propiciavam 

diferentes estados de solidão vividos pelas personagens. 
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Dividimos o nosso trabalho em três capítulos. No primeiro, intitulado Do Rio das 

Velhas às domingadas cariocas, trazemos inicialmente um pouco sobre a vida e a obra desse 

escritor mineiro. Em seguida, fazemos um levantamento dos trabalhos acadêmicos que tinham 

como objeto de análise a obra de Aníbal, a fim de nos certificarmos acerca de quais os 

aspectos eram privilegiados pelos pesquisadores. Além disso, também percorremos a crítica 

com o objetivo de sabermos até que ponto era dada a devida importância aos escritos do autor. 

Ainda nesse primeiro capítulo, tentamos situar a produção artística do escritor em meio ao 

burburinho da modernidade e da contemporaneidade, delineando as peculiaridades do seu 

fazer literário.  

No segundo capítulo, Considerações teóricas acerca do espaço, trazemos reflexões 

como as de Mikhail Bakhtin, Osman Lins, Luis Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de 

Oliveira, Gaston Bachelard, Yi-Fu Tuan e Ozíris Borges Filho acerca do espaço visto como 

categoria analítica. Como as narrativas analisadas se passavam preponderantemente no Rio de 

Janeiro achamos necessário também trazermos reflexões como as de Raquel Rolnik, Renato 

Cordeiro Gomes, Marshall Berman, Nicolau Sevcenko e Brito Broca tanto sobre cidade 

quanto sobre a capital carioca, espaço recorrente nas narrativas de Aníbal Machado.  

No terceiro e último capítulo O espaço urbano e suas personagens deslocadas, 

detivemo-nos na análise de três contos presentes no livro A morte da porta-estandarte e Tati, 

a garota e outras histórias (1976). São eles: "Tati, a garota", "O telegrama de Ataxerxes" e 

"Viagem aos seios de Duília", cuja escolha está associada ao fato de todos trazerem espaços 

significativos que promovem o deslocamento das personagens bem como implicam em uma 

espécie de solidão vivida por cada uma delas. Dessa forma, observamos de que maneira 

Aníbal Machado criou o espaço ficcional para compor as suas histórias, além de verificarmos 

os seus efeitos sobre as personagens (como se comportam e como agem inseridas nesses 

lugares). 
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CAPÍTULO I 

 

DO RIO DAS VELHAS ÀS DOMINGADAS CARIOCAS 

 

1. Aníbal Machado: vida e obra 

 

Em uma chácara às margens do Rio das Velhas, perto de Sabará, (uma cidade do 

interior de Minas Gerais) nasceu Aníbal Monteiro Machado, em 1894. Ele fez seus primeiros 

estudos ainda com a mãe (em seguida com uma espécie de professora particular) e, alguns 

anos depois, aos doze anos, ingressou no internato do Colégio Dom Viçoso, em Belo 

Horizonte, indo para o Rio de Janeiro concluir o curso depois de passar três anos estudando 

no externato do Colégio Mineiro. Já nesta época começariam as idas e vindas de Aníbal 

Machado, transitando entre Minas Gerais (sobretudo, Belo Horizonte) e Rio de Janeiro, lugar 

onde irá residir, definitivamente, a partir de 1923. Esse trânsito entre os dois estados se dilui 

tanto na sua obra (com muitas narrativas que têm como cenário ora a capital carioca, ora o 

interior de Minas - ressaltando, em ambos os espaços, as suas belas paisagens naturais), 

quanto no seu modo de ser e de agir. 

Embora tenha terminado Direito e exercido alguns cargos nessa área (foi delegado, na 

Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e promotor tanto no Sul de Minas quanto na capital 

carioca), foi nas artes que ele se realizou profissionalmente ao ponto de abandonar a 

promotoria, que era vitalícia, para ser professor interino de Literatura no Colégio Pedro II. 

Em paralelo à docência, em 1927, assumiu um cargo burocrático (oficial de gabinete do 

ministro da Justiça) no governo de Washington Luís, mas se demitiu na época das agitações 

políticas que antecederam a Revolução de 1930. 

O interesse de Aníbal Machado pela literatura, pintura, teatro e cinema começou quando 

ele ainda era universitário. São datados dessa época seus primeiros trabalhos literários, 

assinados com o pseudônimo de Antônio Verde - homenagem prestada a dois poetas 

portugueses (Antônio Nobre e Cesário Verde), que influenciaram na escrita do autor mineiro. 

Mas foi entre 1921 e 1923 que Aníbal Machado começou a publicar crônicas para os jornais 

Estado de Minas e Diário de Minas e a conviver com intelectuais e escritores mineiros como 

Carlos Drummond de Andrade, João Alphonsus de Guimaraens e Pedro Nava. Além de 

publicar na revista Vida de Minas, dirigida por Milton Prates. 

Em 1925, publicou a narrativa “O rato, o guarda-civil e o transatlântico”, na revista 

Estética, organizada por Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de Morais Neto. Em 1930, já 
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pai de cinco filhas e viúvo há um ano, Aníbal Machado se casou com Selma Jacob (irmã da 

sua primeira mulher - Araci Jacob), com quem teve outra filha. Ainda na década de 1930
1
 

publicou na revista Boletim de Ariel, da qual foi colaborador nos periódicos, “A morte da 

porta-estandarte” - conto que ficou no subconsciente das pessoas, tornando-o um escritor 

popular, mas sem livros, como afirma Carpeaux (1978). 

Aníbal Machado foi colaborador também de várias outras revistas ligadas ao 

movimento modernista, tais como: a Revista da Antropofagia, a Estética (mencionada 

anteriormente), a Revista do Brasil (segunda fase) e a Revista Acadêmica. Nesta última, 

publicou, em 1940, o conto “O homem e seu capote” que, de acordo com Elza Miné da Rocha 

e Silva (1983), seria um capítulo de João Ternura, mas não foi aproveitado pelo autor na 

versão definitiva do livro possivelmente por causa da sua semelhança temática com a 

narrativa “O piano
2
”. No entanto, por sugestão de Carlos Drummond de Andrade e de Manuel 

Cavalcanti Proença ele foi acrescentado no romance como apêndice
3
. 

Apesar de escrever para essas revistas, sua primeira publicação, em livro, foi em 1941, 

resultado de uma conferência proferida na Associação Brasileira de Imprensa intitulada O 

cinema e sua influência na vida moderna. Segundo Leandro Konder (1994), Aníbal Machado 

foi um dos primeiros escritores brasileiros a frisar aspectos importantes acerca dessa 

influência e “a sublinhar a especificidade da linguagem cinematográfica, na comparação com 

outras linguagens artísticas”. (p. XVI
4
) 

Em 1942, Aníbal Machado em parceria com Jorge Amado, José Lins do Rêgo, 

Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz escreveram Brandão entre o mar e o amor (cada qual 

responsável pela feitura de um capítulo), que narra a história de Pedro Brandão - um homem 

que, enquanto jovem, abriu mão de um futuro promissor e de sua família para viver a vida em 

liberdade plena, conquistada, sobretudo, quando estava no mar. Com a morte do pai, ele 

                                                           
1
 Há uma discordância entre os estudiosos da obra de Aníbal Machado quanto à data da primeira publicação 

desse conto. De acordo com Marcos Vinícius Teixeira (2007), o primeiro autor a apontar equivocadamente a 

data de 1931 como ano de publicação da narrativa foi Renard Perez em seu livro Escritores brasileiros 

contemporâneos. Os demais críticos teriam apenas reproduzido essa informação. Para Teixeira, a data mais 

aceitável seria igual ou posterior a 1934, já que Aníbal Machado retoma sambas que foram compostos e 

difundidos a partir desse ano.  
2
 Apesar de "O piano" ter sido escrito depois de “O homem e seu capote”, como podemos comprovar a partir da 

tese de Marcos Vinícius Teixeira (2011), ele foi publicado em livro antes do romance João Ternura - obra na 

qual está inserida a segunda história, como já mencionamos. Por isso, pensa-se que esta última narrativa se 

inspira na primeira quando, na verdade, deu-se justamente o contrário.  
3
 Também tivemos acesso a essa mesma informação através de uma nota da editora José Olympio, publicada no 

próprio romance. 
4
 O número da página aparece no livro em algarismo romano, por isso, transcrevemos de tal forma. Não foi 

utilizada a numeração cardinal provavelmente para diferenciar da própria paginação do livro, já que essa citação 

pertence à parte introdutória. A mesma explicação serve para as demais citações feitas dessa forma no decorrer 

da tese. 
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retorna ao seio familiar para cuidar da mãe e para reerguer a fazenda que ganhara de herança, 

levando consigo Lúcia - uma mulher misteriosa por quem se apaixonara desde o primeiro 

momento em que a viu. Contudo, nesse novo espaço onde inicialmente era feliz, ele passa a 

perceber que a sua verdadeira felicidade está nos mares. 

Há outro romance escrito em coautoria intitulado O capote do guarda. Além de Aníbal 

Machado participaram da feitura da obra Carlos Góes Ernesto Cerqueira, Laércio Prazeres, 

Berenice Martins Prates, João Lúcio Brandão e Milton Campos. Ele foi publicado em 

dezenove capítulos, provavelmente entre o final da década de 1910 e início da de 1920, em 

folhetins no extinto jornal O Estado de Minas.  

De acordo com os realizadores da exposição literária itinerante da superintendência de 

bibliotecas públicas de Minas
5
, os cinco primeiros capítulos provavelmente se perderam e os 

demais foram publicados na Revista da Academia Mineira de Letras em 2005 e 2006. Pedro 

Nava em seu livro Beira-mar (1979) também traz informações a esse respeito. Segundo o 

autor, esse romance foi escrito provavelmente entre 1922 e 1923 e possui várias 

características que vão de encontro com a literatura convencional da época, podendo ser, 

portanto, pré-modernista.  

Apesar de Aníbal Machado ter tido participação nesses romances coletivos, a crítica 

considera como a sua efetiva estreia no âmbito da ficção brasileira o livro de contos Vila 

Feliz, publicado em 1944. Ele continha apenas cinco histórias
6
, mas elas foram suficientes 

para firmar o seu nome entre os grandes escritores brasileiros do século XX como bem 

ressaltam Otto Maria Carpeaux (1978) e Celina Whately (2011). Aliás, muito antes de Aníbal 

estrear em livro seus textos esparsos já causavam burburinho tanto entre os críticos literários 

quanto na sociedade carioca da época.   

Nesse mesmo ano, Aníbal foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores 

(exercendo o cargo até 1946). Após essa eleição, ele começou a organizar, juntamente com 

Sérgio Milliet, o primeiro congresso de escritores, realizado em 1945, e que teve grande 

repercussão nacional, sobretudo no âmbito político, por defenderem a democracia em uma 

época de cerceamento da liberdade - vivia-se a ditadura do Estado Novo. 

No campo da arte, a repercussão desse encontro não foi diferente porque os 

organizadores propunham que houvesse uma unificação de pensamento em que os escritores 

expressassem, cada qual a sua maneira, os desejos e as paixões do povo brasileiro, 

                                                           
5
 A mostra intitulada Aníbal Machado: artista do verbo e da vida tinha como objetivo divulgar pelo estado de 

Minas Gerais, através de suas bibliotecas públicas, a obra desse escritor.  
6
 A saber: “Acontecimento em Vila Feliz”, “O telegrama de Ataxerxes”, “Tati, a garota”, “O piano” e “A morte 

da porta-estandarte”. 
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desmascarando, segundo Aníbal Machado, “as imposturas de seus exploradores, as fontes de 

seus sofrimentos”, e que exprimissem “acima de tudo essa vontade incoercível de viver 

dignamente
7
” (p. 288) que tem o povo brasileiro. 

Os anos de 1950 são os de maior produção para Aníbal Machado. Em 1951, em tiragem 

limitada, publica ABC das catástrofes e Topografia da insônia em que ele reúne, em sua 

grande maioria, textos curtos que não seguem um padrão único quanto à estrutura. Entretanto, 

todos têm um alto teor lírico e reflexivo discorrendo sobre sono (às vezes visto como 

representação da morte), insônia e sobre uma diversidade de catástrofes (como o próprio título 

já sugere), ressaltando os seus efeitos tanto ambientais quanto comportamentais no que se 

refere ao homem. 

Dois anos depois, em 1953, publica Iniciativas, uma plaquete de apenas três laudas, 

que, segundo Marcos Vinícius Teixeira (2011), foi composta e impressa à mão por Mario 

Fiorani e Alfredo Albieri, com pequena tiragem de 57 cópias. Ainda de acordo com o autor, 

essa publicação é desconhecida pela crítica em geral, embora seja de grande relevância, visto 

que demonstra como Aníbal preferia ficar "às escondidas" enquanto escritor, tendo seus textos 

circulando apenas entre os amigos.  

Em 1955, publica Poemas em prosa e produz um estudo sobre a obra de Oswaldo 

Goeldi, que serviu de prefácio para o álbum do gravador, publicado pelo Ministério de 

Educação e Cultura (MEC). Em 1957 é a vez de Cadernos de João, que continha vários textos 

inéditos e incluía ABC das catástrofes e Topografia da insônia. E, em 1959, publica Histórias 

Reunidas, que abrangeu todas as narrativas do livro Vila Feliz e inseriu outras sete - todas 

inéditas. Em 1965, reestampou-se esse volume intitulando-o A morte da porta-estandarte e 

outras histórias, acrescentando o conto “O rato, o guarda-civil e o transatlântico”, segundo 

nota da editora José Olympio. Entretanto, em 1974, o livro passou a ser intitulado A morte da 

porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias, que incluiu apenas um estudo 

introdutório de Manuel Cavalcanti Proença. De acordo com o professor Marcos Vinícius 

Teixeira (2011), contribuiu para a alteração do título da obra o fato desses contos terem 

ganhado adaptações fílmicas. Dessa forma, essa mudança estaria associada ao interesse 

comercial.  

Na dramaturgia, Aníbal recebeu, em 1959, o prêmio da Academia Brasileira de Letras 

pela peça O piano, adaptação que fez do seu conto de mesmo título. Também traduziu várias 

                                                           
7
 Fragmento do discurso de agradecimento de Aníbal Machado por ocasião da homenagem que os escritores 

brasileiros fizeram a ele, a Sérgio Milliet e a Dyonélio Machado, diretores regionais da ABDE do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Rio Grande do Sul, respectivamente, por terem promovido o congresso. Ver discurso na íntegra em 

seu livro Parque de diversões (1994). 
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obras teatrais como Tio Vânia, de Tchecov, Diálogo das carmelitas, de Bernanos e O 

guardião do convento, de Kafka. As duas últimas em trabalho conjunto com Roberto Alvim 

Correia e Willy Keller, respectivamente. Outra grande contribuição que ele deu para o teatro 

foi ter ajudado a fundar vários grupos como, por exemplo, Os comediantes, o do Teatro 

experimental do negro, o do Teatro popular e, é claro, o do Tablado, grupo do qual a sua filha 

Maria Clara Machado (dramaturga e escritora de livros infanto-juvenis) fazia parte. Inclusive, 

Aníbal também ajudava lendo e revisando os textos, além de assistir a muitas apresentações 

feitas em sua própria casa. 

Na década de 1960 alguns dos seus contos foram adaptados para o cinema - outra 

grande paixão da sua vida. Em 1962, o diretor Carlos Hugo Christensen produziu Esse Rio 

que eu amo, baseado em quatro contos da literatura brasileira: “A morte da porta-estandarte”, 

de Aníbal Machado, "Balbino, o homem do mar" e "Milhar seco", de Orígenes Lessa e "Noite 

de Almirante", de Machado de Assis. Em 1965, Christensen dirigiu Viagem aos seios de 

Duília, baseado no conto homônimo e, em 1968, O menino e o vento, baseado em “O iniciado 

do vento”. A última narrativa que ganhou uma versão em longa-metragem para o cinema foi 

“Tati, a garota”, que manteve o título na versão cinematográfica e foi dirigida por Bruno 

Barreto, em 1973.  

Mais recentemente, foram lançados os curtas-metragens Lá e cá (1993), cuja duração 

gira em torno de vinte e oito minutos e tem como base o conto "Monólogo de Tuquinha 

Batista", direção de Sandra Kogut, tendo a atriz e apresentadora Regina Casé no papel 

principal; e O milagre do bar (2005), com seis minutos de duração, dirigido por Leonardo 

Ayres, baseado no texto homônimo presente no livro Cadernos de João.  

As histórias de Aníbal também chegaram a ser adaptadas para as telenovelas. Em 1991, 

o escritor Manoel Carlos utilizou algumas delas como "A morte da porta-estandarte", "Tati, a 

garota" e "Acontecimento em Vila Feliz" para compor a novela Felicidade, exibida pela rede 

Globo, no horário das seis. Aníbal Machado faleceu em janeiro de 1964, de pneumonia, 

pouco depois de ter concluído o tão esperado João Ternura, cujo início data da década de 

1920
8
, mas só foi publicado postumamente em 1965. 

                                                           
8
 O escritor Pedro Nava, amigo da família Machado, relata em seu livro de memórias Beira-mar (1979), que em 

1922 Aníbal Machado (quando ainda morava em Belo Horizonte) “já estava às voltas com o seu João Ternura” 

(p. 83) e que, inclusive, escutou vários trechos do romance. Na dissertação de Marcos Vinícius Teixeira (2005), 

intitulada João Ternura: romance de uma vida, o autor dedica uma parte do trabalho para discorrer sobre essa 

informação a partir do depoimento de Nava. Entretanto, vários críticos como Fausto Cunha, Elza Miné da Rocha 

e Silva, Maria Angélica G. Lopes e Raúl Antelo confirmam o ano de 1926 como data inicial da feitura do 

romance. Ainda de acordo com Teixeira, Aníbal revisou várias de suas biografias. Dessa forma, a hipótese é a de 

que ele mesmo tenha esquecido a data precisa do início desse romance, já que fazia tanto tempo que se 

debruçava sobre esse trabalho. 
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Esse romance narra as venturas e as desventuras da personagem (cujo nome dá título à 

obra), desde o seu nascimento conturbado, passando pela adolescência - período em que 

ocorrem a decadência da família, a sua ida para um internato e posterior fuga - até a sua 

morte, ou melhor, o seu desaparecimento
9
, no Rio de Janeiro, lugar em que a personagem 

vivia um paradoxo: buscava a liberdade plena na cidade grande, mas era cerceada pelas 

convenções sociais de uma sociedade individualista que sempre a colocava à margem. 

Em relação a João Ternura Fausto Cunha (1974) menciona que 

 

essa obra poderia ter sido, e de certa forma ainda é, o ponto culminante da ficção de 

Aníbal Machado. O que enfraquece o seu impacto é ter sido publicada tantos anos 

depois, quando muito do que ela trazia de novidade e de originalidade se situava 

irremediavelmente no passado. (p. 137) 

 

De fato, a narrativa é muito inovadora. Ela é dinâmica, fragmentada, criativa, 

desprovida, muitas vezes, de pontuação e mesclada a outros gêneros (carta, oração, telegrama) 

- pontos que a fazem se assemelhar à prosa modernista da primeira fase como, por exemplo, 

aos romances Memórias sentimentais de João Miramar (1924), Serafim Ponte Grande 

(1933), ambos escritos por Oswald de Andrade e Macunaíma (1928
10

), de Mário de 

Andrade
11

. 

Em consonância com a opinião de Fausto Cunha, Rui Mourão (1975), ao discutir sobre 

o Modernismo em Minas Gerais, ressaltando a não participação efetiva dos mineiros na 

primeira fase modernista, menciona que Aníbal Machado, com João Ternura, foi o único 

escritor a experimentar os caminhos abertos por Oswald e Mário de Andrade, mas que devido 

a demora em publicar o seu romance "apenas resultou em grande anacronismo" (p. 194).   

Mais recentemente, em 1994, comemorando os cem anos do nascimento de Aníbal 

Machado, foram publicados dois livros. Um deles é Parque de diversões, organizado pelo 

professor Raúl Antelo, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas já idealizado 

pelo próprio autor (inclusive o título) que, segundo Antelo, confidenciou a Manuel Bandeira o 

desejo de publicar uma obra que contivesse os seus ensaios. Esse livro reúne textos inéditos e 

artigos esparsos editados em jornais e revistas, versando sobre os mais variados assuntos 

                                                           
9
 O final do romance é bastante alegórico. João Ternura simplesmente desaparece, passa-se o tempo e, por isso, 

os amigos imaginam que ele morreu, pois ninguém volta a ter notícias suas. Entretanto, ele “desaparece” 

definitivamente, anos mais tarde, quando a neta de Luísa, por quem Ternura nutria certo carinho, joga a pedra 

que ele deu à sua avó, dizendo-lhe que era o seu coração. A partir daí é como se ele nunca tivesse existido. 
10

 Os anos contidos nos parênteses desses três romances correspondem às datas da primeira publicação de cada 

um deles, por isso diferem das datas contidas nas referências que foram das edições as quais tivemos acesso.  
11

 Dos trabalhos a que tivemos acesso alguns fazem menção às semelhanças existentes entre o romance João 

Ternura e a obra desses dois outros modernistas. Entre eles, temos o de Maria Augusta Bernardes Fonseca 

(1984), o de Helena Weisz Salles (2006) e o de Márcia Azevedo Coelho (2009). 
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ligados à arte. Também encontramos no livro depoimentos e entrevistas concedidas por 

Aníbal Machado, além de textos prévios do romance João Ternura. 

O outro livro é A arte de viver e outras artes, editado pela Grafhia Editorial, que traz 

autorretratos, ensaios e críticas dispersas em periódicos, produzidos entre as décadas de 1930 

e 1960, sobre assuntos relacionados à literatura, às artes plásticas, ao teatro e ao cinema. Além 

disso, traz cinco das sete obras que compõem a bibliografia do escritor mineiro: O cinema e 

sua influência na vida moderna, Goeldi, Cadernos de João, ABC das catástrofes e Topografia 

da insônia e Poemas em prosa. 

Ainda em 1994, compondo o quadro de comemorações do centenário de nascimento de 

Aníbal Machado, houve uma exposição, em Belo Horizonte, nomeada de O peixe voador - 

100 anos de Aníbal Machado, promovida pela BDMG cultural, com curadoria de Luís 

Augusto de Lima e Francisco Aníbal Machado Gontijo, neto do homenageado. Além disso, 

houve a encenação na Academia Mineira de Letras, também na capital, do espetáculo Aníbal 

Machado quatro, oito, sete
12

, com direção e roteiro de Cida Falabella, produzido pela Cia. 

Sonho e Drama e promovido pela Secretaria de Estado da Cultura.  

Além desses eventos, foram lançados dois curtas-metragens: Embolada da vida inteira, 

em Belo Horizonte, de Francisco de Paula, inspirado em vários contos do escritor e, no Rio de 

Janeiro, um biográfico, cujo nome é Aníbal Machado - O iniciado do vento, de Eliane Terra e 

Karla Holanda. Nesta mesma época, as autoras lançaram um documentário biográfico 

chamado Mineiros no Rio, com depoimentos de vários escritores sobre Aníbal Machado, 

Pedro Nava e Lúcio Cardoso.  

 

2. Aníbal Machado às voltas com a crítica 

 

Ao procurarmos trabalhos acadêmicos
13

 como artigos, dissertações ou teses sobre a obra 

de Aníbal Machado percebemos que esta, apesar de quantitativamente restrita, devido ao seu 

grande valor estético e criativo não deixou de suscitar inquietações em pesquisadores de 

várias localidades, incitando-os a quererem esmiuçar um pouco mais os textos desse escritor 

                                                           
12

 Essa numeração faz alusão ao número da casa, em Ipanema, onde Aníbal Machado morou com a sua família. 
13

 Algumas dissertações como a de Oscar Fussato Nakasato (1995), a de Gracia Gomes de Abreu (2004), a de 

Helena Weisz Salles (2006), a de Miriam Soares Silva (1995) e a de Ana Lúcia Nardi Arruda (1993), bem como 

a tese de Cláudia Camardella Rio Doce (2002), só tivemos acesso aos seus resumos através de uma visita virtual 

ao site da CAPES, www.capes.gov.br, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2013. Na realidade, o nosso intuito era ter 

uma noção do que haviam produzido sobre os escritos desse autor e não fazer um levantamento geral e preciso 

da produção acadêmica destinada à sua obra, mas temos consciência de que provavelmente ainda há outros 

trabalhos espalhados pelas Universidades do país. 

http://www.capes.gov.br/
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mineiro. Na biblioteca online da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas 

Gerais também encontramos vários suplementos literários
14

 dedicados à obra de Aníbal 

Machado, datados das décadas de setenta e de oitenta. Sem contarmos com a pesquisa 

realizada na Biblioteca Nacional, situada no Rio de Janeiro. Neste local, deparamo-nos com 

algumas edições microfilmadas do Jornal de Letras que contém textos escritos pela crítica 

acerca da obra de Aníbal Machado e outros produzidos por ele mesmo
15

. Para efeitos práticos, 

procuramos organizar os trabalhos em torno de cinco eixos temáticos.   

O primeiro eixo reúne a maior parte dos trabalhos encontrados sobre a obra de Aníbal 

Machado e gira em torno da temática do fantástico/sobrenatural, envolvendo realidade e 

suprarrealidade. Entre eles, temos o de Maria Célia dos Santos, professora auxiliar do 

Departamento de Ciências Sociais e Letras da Universidade de Taubaté, que publicou, em 

2005, um artigo cujo título é O gênero fantástico: o sobrenatural na obra de Aníbal 

Machado, que versa sobre a importância do fantástico na literatura como meio de o homem 

expressar suas sensações diante de algo inexplicável, sobrenatural. Para tanto, a autora recorre 

às reflexões de Todorov sobre esse gênero, utilizando o conto de Aníbal Machado (“O 

iniciado do vento”) para aplicar os conceitos sobre o fantástico.  

Outro trabalho é o de Lélia Parreira Duarte (1975), intitulado Aníbal Machado, uma 

dualidade do espírito, em que a autora, a partir das reflexões de Jung sobre o consciente e o 

inconsciente, faz breves, mas pertinentes comentários acerca de vários contos do escritor 

como "O iniciado do vento", "O ascensorista" e "Viagem aos seios de Duília" , tendo como 

foco a linha tênue que separa a realidade da suprarrealidade. 

Em Aníbal Machado e o sonho, Maria Angélica Lopes Dean (1982) escreve sobre o 

lugar de destaque ocupado pelo sonho na obra do escritor e, mais especificamente, em A 

morte da porta-estandarte e outras histórias. A autora analisa algumas personagens das 

narrativas, observadas sob uma ótica surrealista e divididas em dois blocos: o primeiro 

agrupando as que, embora vivessem experiências oníricas, não se prejudicavam; e o segundo 

bloco enquadrando as personagens que, imersas no sonho, perdem o rumo da vida, o senso de 

realidade.   

Outro artigo é Nas asas do boato: a contística de Aníbal Machado, de Maria Angélica 

Guimarães Lopes (1984) em que também se versa sobre o viés do sonho e da imaginação 

presente na obra do escritor. Entretanto, o seu pontapé inicial é o boato visto como recurso 
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 Ver www.letras.ufmg.br. Acessado em 23.01.2012.  
15

 Ainda havia outros textos críticos sobre a obra de Aníbal e também outros escritos por ele, mas não tivemos 

acesso porque tinham sido encaminhados para ser microfilmados.  
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literário para a construção da intriga presente, segundo a autora, na maioria dos contos. Para 

ela, o temperamento e o comportamento de determinadas personagens como Ataxerxes, o 

ascensorista, o guarda-civil, entre outros dão margem para o surgimento de fofocas.  

Já em O imaginário na ficção de Aníbal Machado, de Sílvia Lúcia M. M. de Souza 

(1989), embora novamente se parta da perspectiva do sonho e da imaginação bem como da 

vertente surrealista, a autora enfatiza a importância da retomada desses elementos no 

Modernismo, comparando ao tratamento diverso que se dava a eles na época do 

Renascimento em que se valorizava a razão. A partir dessa comparação, a autora enaltece 

ainda mais a obra de Aníbal Machado ao demonstrar que ela está permeada de personagens 

que lançam mão do imaginário para desarticular o real, a fim de expô-lo e/ou criticá-lo, como 

afirma a autora. 

Ainda temos a dissertação de Oscar Fussato Nakasato (1995), intitulada Aníbal 

Machado e a produtividade do real desarticulado, que objetivou pesquisar os contos do 

escritor presentes no livro A morte da porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias a 

partir de uma perspectiva surrealista, observando como a realidade comparece nas histórias. 

O segundo eixo está relacionado com a arte cinematográfica, mais especificamente, com 

a influência que o cinema exerceu na obra do escritor mineiro. Neste bloco, temos o artigo 

intitulado O piano: gênese e variações, de Yedda Goulart, produzido em 1985. Nele, a autora 

estuda os manuscritos e os originais de “O piano” com o intuito de estabelecer o seu 

prototexto (texto que antecede o original em que o escritor, enquanto pesquisador, reúne, 

organiza e faz observações acerca de uma determinada obra). Para tanto, analisa também “O 

homem e seu capote”, que tem pontos de aproximação com a narrativa. Além disso, ela 

observa as variações que o texto apresenta ao ser adaptado para o cinema, para o teatro e para 

a radionovela. 

Em Aníbal Machado e o cinema: a roteirização de “O telegrama de Ataxerxes”, 

Cláudia Camardella Rio Doce
16

 (2009) procura mostrar o interesse do escritor mineiro pela 

linguagem cinematográfica. Ele produziu, segundo a autora, não apenas ensaios sobre o 

assunto, mas também roteiros para adaptar alguns de seus contos para o cinema.  

Ainda de acordo com Doce (2009), especificamente no roteiro desse conto, o escritor 

lança mão, através de suas personagens, de características do cinema cômico americano 

                                                           
16

 Em 2002, a autora defendeu a tese Roteiro. Roteiro. Roteiro. Roteiro. Roteiro. Roteiro. Roteiro. Cinema e 

modernismo, em que objetivou mostrar a função do cinema, enquanto nova possibilidade de expressão e também 

como um dos principais veículos da indústria cultural para a construção de uma sensibilidade dita “moderna”. 

Para isso, a autora selecionou textos de escritores latino-americanos como Guilherme de Almeida, Aníbal 

Machado, Susini e Obligado, que elaboraram textos para o cinema ou sob sua forte influência durante as décadas 

de 1930 e 1940. 
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(como, por exemplo, a dança como um modo de induzir o indivíduo ao mundo do sonho e o 

caráter fantasioso de Ataxerxes que o aproxima de Carlitos - personagem de Charles Chaplin) 

e do Surrealismo. Vale ressaltar que embora Aníbal Machado tenha escrito roteiros para o 

cinema, eles nunca foram gravados, pois, de acordo com o cineasta Alex Viany
17

, estavam 

“muitos anos-luz à frente do programa da Vera Cruz
18

”. (p. 10) É interessante observar que, 

em sua pesquisa sobre a obra de Aníbal, Luiza Vilma Pires Vale (2011) constatou que o autor, 

em parceria com Alberto Cavalcanti e Neli Dutra, escreveu, baseando-se no conto "Sorte no 

jogo", de Augusto Hoffman, o roteiro para o filme Ângela. Entretanto, nenhum crítico chama 

a atenção para esse fato, mesmo havendo informes sobre essa feitura do roteiro. 

Outro artigo é o de Alex Viany (1984), intitulado Aníbal Machado, cineasta, que 

discorre sobre a relação íntima existente entre o escritor e o cinema, ressaltando inclusive a 

possibilidade que alguns contos tinham de ser adaptados. Ele traz também uma parte da 

conferência proferida por Aníbal sobre o cinema. Ainda temos a dissertação defendida em 

2004 por Gracia Gomes de Abreu intitulada João Ternura: do cinematográfico ao literário, 

em que a autora faz uma leitura analítica, sob a ótica do cinema e da linguagem 

cinematográfica, da obra em questão.  

Relacionados ao Modernismo e à modernidade, terceiro eixo, temos o artigo de Abigail 

Guedes Magalhães (s∕d) intitulado Memória e identidade em Aníbal Machado
19

, que tinha 

como objetivo analisar os estados de frustração vividos pela personagem do conto “O piano”, 

levando-a a uma crise de identidade e a buscar, através da memória, lembranças de momentos 

vividos em família da qual o instrumento fazia parte.  

Há também o artigo de Luiza Vilma Pires Vale publicado, em 2007, na revista 

eletrônica Nau literária, intitulado João Ternura e o Rio de Janeiro: o homem perdido da/na 

cidade, no qual a autora analisa a trajetória da personagem, mostrando a sua inadaptação na 

cidade carioca; seus poucos amigos, suas poucas namoradas, o que ocasionou a solidão vivida 

por Ternura. Ainda temos o de Sarah Maria Forte Diogo em parceria com Marli Fantini 

Scarpelli (2011), intitulado Do sonho ao chão: análise das narrativas “Monólogo de 
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 VIANY, Alex. Aníbal Machado, cineasta. In: Suplemento literário de Minas Gerais. Belo Horizonte, ano 

XIX, n. 905, fev. 1984, p. 10. 
18

 Entre produção e coprodução foram mais de 40 longas-metragens e documentários realizados pela Companhia 

cinematográfica Vera Cruz, fundada em 1949, sendo “o mais importante estúdio cinematográfico brasileiro da 

década de 1950”, segundo informações da enciclopédia livre (Wikipédia), cujo acesso foi em 6 de mar. 2012. Cf. 

www.wikipedia.org.   
19

 Em nossa pesquisa encontramos outro artigo, intitulado A representação da memória e identidade em "O 

piano", de Aníbal Machado, de Patrícia Cimino Cavalieri Brandão (2007), cujo objetivo era o mesmo de Abigail 

Magalhães: analisar no conto "O piano" as temáticas da memória e da identidade. Entretanto, neste, 

especificamente, a autora estuda esse viés a partir da contribuição dos estudos culturais, tendo como base as 

reflexões de Stuart Hall e de Renato Ortiz. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematografica_Vera_Cruz
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Tuquinha Batista” e “O telegrama de Ataxerxes” de Aníbal Machado. Neste, as autoras 

analisaram a postura das personagens em relação à cidade do Rio de Janeiro vista como local 

atrativo e diferente dos lugares em que estavam inseridas.  

Em 1997 foi defendida a dissertação Caos e catástrofe na obra de Aníbal Machado, por 

Rosana Morais Weg, cujo objetivo era revisar a obra de Aníbal M. Machado a partir de sua 

produção dividida em três blocos (contos, romance e prosa poética), mas que dialogam entre 

si. Nessa revisão, investigou-se a influência das manifestações do caos na vida do homem 

moderno, bem como os possíveis efeitos que exercem nos textos de ficção de Aníbal 

Machado a partir dos eixos formal e temático. Caos e catástrofe vistos, segundo a autora, não 

como sinônimos de destruição, mas como representantes de um processo de criação literária, 

que busca romper com o previsível e estabelecer uma nova ordem a partir da recombinação de 

elementos presentes no texto.   

Essa mesma autora continuou investigando a obra de Aníbal Machado e, em 2002, 

defendeu sua tese de doutorado intitulada Aníbal Machado em seu tempo. Neste trabalho seu 

objeto de estudo foi os textos não ficcionais do escritor como, por exemplo, prefácios, 

críticas, depoimentos, cartas, relatos pessoais, entrevistas, pronunciamentos públicos, entre 

outros, que discorrem sobre uma diversidade de assuntos ligados ao Modernismo e à 

modernidade e que foram publicados em livros e periódicos. Rosana Weg discorre, entre 

outros aspectos, sobre a forma e sobre o conteúdo desse material que procurou coletar, 

organizar e registrar.  

A pesquisadora também buscou verificar as relações existentes entre os textos literários 

e os não literários no período de produção do autor, desde a sua primeira publicação em 1925 

até a sua morte, em 1964. A tese é pioneira, segundo a própria autora, por trabalhar os textos 

críticos de Aníbal, dando-nos uma visão mais ampla desse tipo de produção que é bem mais 

intenso que o ficcional. Outra contribuição da pesquisa está relacionada ao material anexado, 

composto por um quadro cronológico com as datas de publicação dos textos ficcionais e não 

ficcionais do autor; por fichas catalográficas expandidas, trazendo comentários acerca de cada 

texto catalografado; por uma lista de publicações sobre a obra de Aníbal e por seis textos 

escritos por Aníbal Machado que são encontrados apenas nos originais, por isso a autora os 

transcreveu. 

Outra dissertação que se adéqua a esse eixo é a de Helena Weisz Salles (2006), 

intitulada João ternura: testemunho das contradições de um projeto modernista, cujo objetivo 

foi, a partir do romance, analisar as contradições existentes entre os projetos ideológicos do 

Modernismo da primeira fase e os problemas trazidos pelo processo histórico nacional. Mais 
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recentemente, em 2009, foi defendida a tese Entre a pedra e o vento: uma análise dos contos 

de Aníbal Machado, de Márcia Azevedo Coelho. A autora analisa vários contos com o intuito 

de mostrar que o processo de modernização conservadora do Brasil influenciou no tratamento 

formal dado aos temas, ou seja, para ela, apesar de Aníbal Machado demonstrar nas narrativas 

o seu entusiasmo pela modernidade inovadora ele ainda está preso, devido ao contexto 

socioeconômico brasileiro, a uma forma clássica de escrever. Para tanto, ela parte das 

reflexões de M. Cavalcanti Proença (1989), presentes em "Os balões cativos".   

No quarto eixo temático reunimos os textos relacionados à linguagem. Neste, contamos 

com o trabalho de Valdilene de Assis Ferreira (2001), cujo título é O poético e o anedótico em 

Aníbal Machado. Nele, a autora investiga o modo como o humor, a ironia e o lirismo 

colaboram para a diluição da tensão do texto literário e para o prazer do leitor, contribuindo 

para uma melhor compreensão da obra desse escritor.  

Também temos o artigo O iniciado das palavras: leitura de contos de Aníbal Machado, 

de Ana Lúcia Liberato Tettamanzi (2003) em que a autora discorre sobre o potencial 

metafórico da linguagem, tendo como um dos pilares as reflexões de M. Cavalcanti Proença 

(1989) acerca da criação artística de Aníbal Machado, que é "caracterizada por um equilíbrio 

entre imaginação e raciocínio". (p. XXX) A autora elenca alguns contos em que essas 

características se configuram como, por exemplo, "O defunto inaugural: relato de um 

fantasma" e "O homem alto". Em seguida, ela se detém à análise dos contos "O iniciado do 

vento", observando a plasticidade da linguagem e "Viagem aos seios de Duília", fazendo um 

comparativo entre as experiências da personagem antes e após o alumbramento, acionadas 

através das suas reminiscências, vistas à luz das reflexões de Walter Benjamin, presentes em 

"Experiência e pobreza" (1985).      

Entre as dissertações encontramos a de Miriam Soares Silva, Os caminhos do mito e da 

poesia em “O iniciado do vento”, defendida em 1995. O seu objetivo foi analisar, 

prioritariamente, os símbolos e os mitos presentes nesse conto, bem como os elementos da 

narrativa como personagem, tempo e espaço. Outra dissertação é a de Ana Lúcia Nardi 

Arruda, intitulada Interpretação dos recursos léxicos e sintáticos em João Ternura (1993). 

Um trabalho realizado na área de Língua Portuguesa e que teve como objetivo analisar as 

frases contidas no romance de Aníbal Machado. Essa análise, segundo a própria autora, 

divide-se em duas partes: na primeira foram analisadas frases bem como as suas repercussões 

dentro do texto; na segunda, o trabalho se concentra nas construções sintáticas e na integração 

dos elementos lexicais, já que aparentemente o texto narrativo apresenta desarticulações 

frasais. 
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Por último, elencamos não apenas os textos críticos acerca da obra do autor e de seu 

fazer literário, mas também entrevistas e depoimentos de pessoas ligadas ao escritor e um dele 

mesmo discutindo sobre a relação entre o artista e a crise contemporânea. Uma parte desses 

textos está disponível na internet
20

 e compõe a exposição literária itinerante da 

superintendência de bibliotecas públicas de Minas. Entre esses textos temos: “Aníbal 

Machado retorna a Minas”, de Maria Augusta da Nóbrega Cesarino, “Aníbal João Ternura 

Machado”, de Eleonora Santa Rosa e “À sombra generosa de Aníbal”, de Humberto Werneck. 

São resenhas que enaltecem a criatividade do escritor mineiro, ressaltando as qualidades 

estéticas de seu fazer literário. Além dos três textos, temos ainda vários fragmentos de obras 

do autor como Cadernos de João, João Ternura e Poemas em prosa, trechos de alguns contos 

e pequenos comentários de escritores e críticos literários sobre a obra de Aníbal Machado. 

Sem contar com a lista de obras, fotos de família e a cronologia do autor. 

Entre os suplementos literários que se enquadram nesse bloco há o texto de Lúcia 

Machado de Almeida (1975), cujo título é Meu irmão Aníbal. Nele, a autora comenta sobre a 

morte do irmão (ocorrida anos antes da produção desse escrito), sobre como ele se 

comportava diante dessa fatalidade e sobre o seu amor declarado pela vida e pelas pessoas, 

destacando alguns textos da prosa poética que definem bem o escritor.  

Outro suplemento traz uma entrevista de Maria Clara Machado, Aníbal Machado, meu 

pai, concedida a Jorge de Aquino Filho em 1984. Nela, a dramaturga fala sobre a dificuldade 

em separar pai e artista, sobre os encontros que ocorriam em sua casa e sobre a oportunidade 

de viver cercada por artistas, por intelectuais e por pessoas importantes das mais diversas 

áreas. Ela fez comentários também sobre sua educação, sua criação e a sua carreira 

profissional.   

Encontramos suplementos com textos mais simples, mas não menos importantes, sobre 

o escritor como, por exemplo, o de Catarina Helena Knychala (1985), intitulado Aníbal 

Machado em livros de arte, que discorre sobre as edições de arte e o trabalho gráfico 

realizados nas obras do escritor, principalmente nas reedições; o texto Balada em prosa de 

Aníbal M. Machado, escrito por Carlos Drummond de Andrade na ocasião da morte do 

escritor, mas reeditado no suplemento organizado por Lúcia Machado de Almeida (1984); e 

um texto que traz a bibliografia e os dados biográficos do escritor. Além de textos de Paulo 

Mendes Campos e de Aires da Mata Machado Filho, ambos publicados em 1984, que versam 

sobre a importância dos encontros literários e não literários que ocorriam na casa de Aníbal 
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Machado, situada em Ipanema; e sobre a sua capacidade de procurar entender os mais 

diversos tipos de pessoas que se reportassem a ele em busca de ajuda seja profissional ou 

pessoal.  

Marco Antonio Castelli em Algumas considerações a respeito de "A aparição dos 

sapatos" (1984) discorre, exatamente vinte anos após a morte do escritor mineiro, sobre as 

qualidades estéticas dessa crônica inédita. Entre as qualidades, o autor destaca a linguagem 

poética, as personagens do cotidiano (três crianças maltrapilhas, como o próprio cronista 

nomeia) que, segundo Castelli, Aníbal desnuda através de sua percepção dos detalhes, a 

gratuidade do ato e a criação artística a partir do inesperado. Ele ainda faz um breve 

comparativo entre a escrita de Machado de Assis e Aníbal Machado no que se refere ao modo 

como detalham as personagens (o primeiro mais pessimista, o outro mais otimista), e de como 

estas lidam com o poder econômico (nos escritos do primeiro autor elas geralmente buscam o 

status, aflorando os valores burgueses, nos do segundo, o fator econômico surge como meio 

de propor um novo olhar para a realidade social), entre outros. 

No Jornal de Letras, na edição publicada em setembro de 1949, temos o depoimento de 

Aníbal Machado juntamente com o de outros escritores como Murilo Mendes e Afrânio 

Coutinho, sobre a posição do artista em meio à crise do mundo contemporâneo. Para Aníbal, a 

crise mundial provocada pelo pós-guerra também atingiu a arte, fazendo com que ela se 

retraísse e se isolasse diante do caos. Além de ter tornado o desespero e o vazio um 

permanente estado de espírito no artista.  

Encontramos na edição de janeiro de 1952 uma resenha de José Paulo Moreira da 

Fonseca sobre o livro ABC das catástrofes, que ressalta o caráter lírico dos textos, mostrando-

nos o aguçamento da veia poética em Aníbal, quer seja, segundo o autor, através da 

imagística, quer seja através da sua visão sobre a face obscura do mundo. Em setembro de 

1955 foi publicado o texto O dia em que nasceu... Aníbal Machado, de Guima, em que são 

relatados fatos ocorridos no Brasil e no mundo no dia do nascimento do escritor - 9 de 

dezembro de 1894. 

Já a edição de dezembro de 1959, traz uma resenha de Oliveiros Litrento sobre 

Histórias reunidas, frisando o caráter singular da obra em meio ao panorama medíocre pelo 

qual passava a Literatura contemporânea da época. Para o resenhista, de uma maneira geral, 

esta esboçava personagens mecânicas, apenas calcadas na realidade, sem apresentar a 

profundidade poética e humana presente nos contos de Aníbal. O autor ainda destaca várias 

características como o cuidado com a linguagem, com a clareza textual e com a precisão 
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vocabular e comenta brevemente os contos, em especial, “Tati, a garota” e “Viagem aos seios 

de Duília”. 

Entre os trabalhos encontrados sobre a obra de Aníbal Machado dois deles não se 

inserem totalmente em nenhum desses eixos temáticos. Embora mencionem, em dado 

momento, um ou outro aspecto, como, por exemplo, a aproximação dos textos do autor com 

os escritos surrealistas, em ambos o objeto de estudo é outro. Um deles é a tese de Luiza 

Vilma Pires Vale (2011), cujo título é Concepções estéticas em Aníbal Machado: a 

originalidade criadora em seus contos. Inicialmente a autora discorre sobre a trajetória do 

autor bem como sobre a recepção de sua obra no meio crítico e acadêmico. Em seguida, ela 

analisa oito contos, observando em cada um deles diferentes aspectos. Em "O iniciado do 

vento" verifica o ritual de passagem em que a personagem está inserida. Já em "O 

ascensorista", procura demonstrar a semelhança entre o olhar do sujeito que narra a história e 

uma câmera de filmagens e em "O defunto inaugural: relato de um fantasma", observa a 

maneira insólita como a história é contada, a partir da visão de uma pessoa morta, bem como 

as características da sátira menipeia. O fluxo de consciência como meio de demonstrar a 

ambiguidade presente no discurso da personagem é visto em "Monólogo de Tuquinha 

Batista", as especificidades do drama em "O piano", o contraste entre as perspectivas adulta e 

infantil em "Tati, a garota", o percurso da personagem à procura de uma imagem do passado 

em "Viagem aos seios de Duília" e a presença do trágico em "A morte da porta-estandarte".  

O segundo trabalho é a tese Vento, gesto, movimento: a poética de Aníbal M. Machado, 

de Maria Augusta Bernardes Fonseca (1984), que é um dos primeiros no meio acadêmico a 

versar sobre a obra desse contista. O enfoque maior da autora é perceber∕analisar de que modo 

os movimentos como, por exemplo, os gestuais, os rítmicos (ligados à dança ou não), entre 

outros, perpassam os contos e o romance do escritor mineiro, tendo-se em mente, 

principalmente, o vento - que, segundo a autora, juntamente com a personagem Carlitos, de 

Charles Chaplin (ligação também investigada pela autora), é uma das obsessões poéticas do 

autor mais significativas, associada a um sentimento de libertação. Ela ainda verifica a 

influência do Surrealismo e da tradição barroca - esta presente na obra através de alguns 

traços na representação visual (como oposição entre o claro e o escuro) e de pontos espaciais 

limítrofes como mar e montanha, céu e terra -, nos escritos de Aníbal Machado.    

Interessa-nos, sobretudo o capítulo que versa sobre as semelhanças e as diferenças na 

construção das narrativas quanto aos aspectos formais e temáticos, principalmente no tocante 

ao espaço, à modernidade, à solidão e à presença de elementos da natureza como o vento e o 

mar em algumas das narrativas analisadas. Também chamam a nossa atenção (e isso 
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relacionado às duas teses) as análises que as autoras fazem de "Viagem aos seios de Duília", 

em que discorrem sobre o percurso de José Maria à procura de uma imagem do passado; e de 

"Tati, a garota" em que observam os contrastes entre as visões de mundo adulta e infantil.  

Merecem uma atenção especial as percucientes reflexões do professor Marcos Vinícius 

Teixeira diluídas em alguns trabalhos que fez sobre a obra de Aníbal Machado. Em 2005, 

defendeu a dissertação intitulada João Ternura: romance de uma vida, em que analisou a 

relação entre autor e obra, observando tanto elementos autobiográficos presentes no texto 

quanto os processos ficcionais a que foram submetidos.  

Ele publicou artigos em revistas como Aníbal Machado e a Praça Onze em festa (2007), 

em que objetivou comprovar que alguns sambas da década de 1930 (“Agora é cinza”, de 

Alcebíades Barcelos e Armando Marçal, “Maria Rosa”, de Antônio Nássara e “Foi ela”, de 

Ary Barroso) influenciaram na escrita do conto “A morte da porta-estandarte”. Para tanto, 

Teixeira recorreu também aos primeiros manuscritos da narrativa. Em um segundo momento, 

ele analisou como o próprio texto narrativo influenciou a escrita posterior do samba-enredo 

(cujo título era o mesmo da história de Rosinha), do carnaval de 1975, da Escola Imperatriz 

Leopoldinense.  

Outro artigo, publicado no Suplemento literário de Minas Gerais, é "A área 

reclamada": um conto inédito de Aníbal Machado (2012) que, segundo Teixeira, 

provavelmente, não fez parte da obra Cadernos de João por não ter chegado à sua versão 

definitiva. Por meio de suas pesquisas no Acervo de Escritores Mineiros da UFMG, o autor 

teve acesso a três versões da narrativa - fato que viabilizou a recuperação da trajetória de 

Aníbal Machado na tentativa de buscar finalizar o seu texto. Nesse artigo o autor, além de 

trazer o conto na íntegra, faz uma leitura mais detida, acrescentando outras informações além 

daquelas ressaltadas em sua tese. 

Teixeira ainda escreveu os textos Duília: um retorno ao passado (2006), em que faz 

uma análise da história de José Maria (e sua tentativa frustrada de voltar ao passado) a partir 

de algumas reflexões de Gaston Bachelard contidas no capítulo "O ninho", presente no livro A 

poética do espaço (2003); e Habitar o vento: o fantasiar de Marcela, Maria e Zeca da Curva 

(s∕d). Nele, o pesquisador faz uma análise comparativa entre as personagens mencionadas no 

título e que fazem parte respectivamente de “A Ostra e o Vento”, de Moacir C. Lopes, “A 

Menina e o Vento”, de Maria Clara Machado, e “O Iniciado do Vento”, de Aníbal M. 

Machado, objetivando observar como os escritores se apropriam desse fenômeno natural.  

Em 2011, Marcos Vinícius Teixeira defendeu a tese Aníbal Machado: um escritor em 

preparativos. Nesta, o autor aprofunda várias reflexões que perpassam seus escritos anteriores 
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e faz um apanhado geral da obra de Aníbal Machado tendo como base a temática do homem 

em preparativos e a arte do inacabado através de figuras comuns em seus textos: o andarilho, 

o viajante e o vagabundo - características fortes do fazer literário desse escritor mineiro. 

Teixeira também analisa, mais detidamente, de que modo a obra em geral de Aníbal Machado 

dialoga com as artes, especialmente com a pintura, o cinema, a música e o teatro, bem como 

com as vanguardas europeias.  

Apesar de termos um número considerável de trabalhos acadêmicos acerca da obra de 

Aníbal Machado, bem como de textos críticos publicados em suplementos literários ou em 

jornais da época, quando nos voltamos para trabalhos mais historiográficos e de crítica 

literária brasileira, observamos que as suas histórias ainda hoje continuam tendo uma 

repercussão discreta, mesmo ele sendo reconhecido como um dos maiores contistas do século 

XX, como podemos perceber nas palavras do poeta Rodolfo Alonso (1984):  

 

Aníbal M. Machado é, sem dúvida, uma das figuras mais representativas e 

singulares da literatura brasileira contemporânea. Não só pela originalidade e 

humaníssimo interesse de sua produção literária, por outro lado não muito abundante 

e, em muitos casos, póstuma, senão porque chegou a encarnar em sua pessoa e em 

sua vida muitas das características vitais e mesmo cotidianas em que se moveram 

seus contemporâneos. (Grifo do autor, p. 44) 

 

 

A ausência de estudos críticos e historiográficos sobre seus textos se agrava ainda mais 

se levarmos em consideração a referência ao trabalho principalmente crítico desse leitor e 

conhecedor de obras brasileiras e estrangeiras dos mais variados gêneros e segmentos. Já em 

1964
21

, Otto Maria Carpeaux predizia que quando se escrevesse sobre a história da literatura 

brasileira moderna haveria um amplo espaço dedicado ao autor mineiro. O tempo passou e 

praticamente nenhum trabalho dessa natureza foi feito, de uma maneira mais cuidadosa, sobre 

a sua escrita. Não é de hoje que alguns escritores lamentam acerca da ausência de textos que 

versem sobre a obra de Aníbal - "um modernista ainda tão pouco conhecido - e, pior, tão 

pouco lido nesta terra de poucos leitores", segundo Marco Antonio Castelli (1984: 34).    

Para termos uma ideia, em 1994, Raúl Antelo menciona que “a maioria dos manuais 

ignora, de fato, o relevo com que o autor de João Ternura se recorta em nossas letras” (p. 15). 

Em 1997 é a vez de Antonio Dimas iniciar seu texto frisando essa mesma ideia. Para ele, 

Aníbal Machado foi 
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 Esse texto, intitulado “Presença de Aníbal” data de 1964, ano da morte de Aníbal Machado, mas tivemos 

acesso a ele no livro João Ternura, 4. ed., publicado em 1978. 



31 
 

festejado pelos contemporâneos; rodeado pelos novos; honrado com a presidência de 

um congresso de escritores, que terminou por ser fatal à ditadura getulista; 

reconhecido pela vanguarda modernista; tido e havido como extraordinário 

“causeur” e animador cultural; aglutinador, por excelência, de inteligências indóceis, 

 

Mas apesar disso, a sua obra 

 

ainda não passou por um exame crítico mais demorado e criterioso. Os textos 

esparsos que a ele foram dedicados reconhecem sua importância, mas padecem, em 

geral, de uma brevidade incompatível com o papel que se lhe atribui. (p. 5) 

 

 

É justamente o que vemos, por exemplo, no livro A literatura brasileira através dos 

textos (2005), de Massaud Moisés, em que ele traz alguns dados biográficos e o conto “O 

desfile dos chapéus”, com breves comentários acerca dos vieses psicanalítico e surrealista 

presentes na narrativa. E também em História concisa da literatura brasileira (2004), de 

Alfredo Bosi, que faz referência à obra de Aníbal Machado, mas de uma maneira geral ao 

mencionar autores contemporâneos que trabalharam com narrativas intimistas e com histórias 

suprarreais. Além do livro de Antonio Carlos Hohlfeldt (1981), em que ele comenta, em 

linhas gerais, sobre a linguagem poética, sobre a ironia e sobre a visualidade existentes em 

alguns contos do escritor.  

Em O romance brasileiro de 30, de Adonias Aguiar Filho, datado de 1969, há 

referência em relação à obra do escritor e à sua importância no cenário brasileiro para firmar 

as bases desse gênero. O autor não se restringe apenas ao romance. Ele também tece 

comentários acerca dos contos, mostrando-nos a relação da personagem com o espetáculo e a 

sua relevância na trama, o poder expressivo da linguagem e o interesse que Aníbal tinha pela 

condição humana.  

Vânia Maria Resende no livro O menino na literatura brasileira (1988), também cita 

Aníbal Machado. A proposta da autora era analisar textos de alguns escritores que 

trabalharam com a temática da infância, observando, entre outras coisas, como a personagem 

infantil estava posta na obra. Por exemplo, como o autor conseguia, apesar de adulto, criar o 

discurso a partir da perspectiva da criança. A autora analisa brevemente a personagem do 

conto “Tati, a garota”, bem como a sua relação com a mãe. 

 A escritora Celina Whately compartilha da mesma opinião de Raúl Antelo e de Antonio 

Dimas em relação a pouca divulgação e estudo da obra de Aníbal Machado. Por isso, em 

conversa com amigos, veio a ideia de publicar o livro Visconde de Pirajá 487: as 

domingueiras de Aníbal Machado (2011), como forma de prestigiar uma pessoa que, segundo 

a autora, “foi um divisor de águas” em sua vida. Ela participou de peças de Maria Clara 
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Machado e depois foi convidada para ser secretária do pai, datilografando o que 

provavelmente viria a ser a última versão do romance João Ternura
22

, já na década de 1960. 

O livro traz depoimentos de familiares e de amigos como Ivan Junqueira, Carlos Heitor 

Cony e Alfredo Brito, que frequentaram assiduamente a casa do escritor em Ipanema. Há 

também um capítulo sobre a vida e a obra do autor, a bibliografia do que produziu de ficção e 

não ficção e um capítulo sobre João Ternura. 

Também contamos com três excelentes textos que introduzem a obra de Aníbal 

Machado. São eles: “Os balões cativos”, de Manuel Cavalcanti Proença
23

, em que o autor 

discorre sobre o “feitio clássico” do contista, bem como sobre a singeleza com que compõe 

suas personagens. “Magia e ternura”, de Antonio Dimas
24

, no qual o autor não apenas 

comenta sobre a pouca repercussão da obra de Aníbal Machado na crítica literária 

(reproduzido no fragmento citado anteriormente), mas também sobre o equilíbrio do escritor 

em relação às contribuições estéticas advindas tanto da tradição quanto da modernidade, sem, 

contudo, deixar de aferir a sua peculiaridade poética nas narrativas.  

O terceiro texto é o de Mario Pontes, “O iniciado do movimento”, em que menciona a 

participação do escritor no Modernismo, a sua pouca, porém consistente, produção e a sua 

contribuição ensaística. Ele também ressalta a presença, embora muitas vezes discreta, em 

seus textos, de ideias de autores que marcaram o século XX como Kafka, Joyce e os 

surrealistas em geral, destacando a importância que a velocidade, a movimentação - 

característica modernista - tinha em sua escrita. 

Embora esse levantamento realizado não contemple todos os livros que, em maior ou 

menor quantidade, versam sobre a obra de Aníbal Machado
25

, temos como ter uma noção da 

pouca repercussão, dentro da crítica e da história literárias, da obra e da própria influência do 

escritor mineiro no Modernismo brasileiro. Praticamente não há um estudo mais detido acerca 

dos seus escritos ou da sua participação dentro das esferas artísticas e quando isso acontece é 

de uma maneira geral e breve.  

                                                           
22

 Na década de 1930 esse trabalho coube à escritora e também amiga do autor Eneida de Moraes que, pouco 

tempo depois de tê-lo datilografado, viu o texto voltando novamente a ser um amontoado de rabiscos e 

observações decorrentes do trabalho laborioso do autor, como observa Marcos Vinícius Teixeira (2011).  
23

 O texto de Manuel Cavalcanti Proença e o de Mario Pontes introduzem o livro A morte da porta-estandarte, 

Tati, a garota e outras histórias. Embora seja a mesma obra, eles pertencem a edições diferentes, sendo o de 

Mario a mais recente. Já o de Antonio Dimas é introdução para Os melhores contos de Aníbal Machado. 
24

 Em relação ao estudo da obra de Aníbal Machado encontramos ainda escrito por Antonio Dimas, em seu livro 

Espaço e romance (1987), um capítulo em que analisou o conto “Viagem aos seios de Duília”, a partir da 

perspectiva do espaço, justamente o foco do nosso trabalho, do qual falaremos mais adiante. 
25

 Em sua tese Luiza Vilma Pires Vale (2011) menciona várias antologias de contos - nacionais e estrangeiras- 

que contempla alguma narrativa de Aníbal Machado como, por exemplo, Os cem melhores contos brasileiros do 

século, livro organizado por Ítalo Moricone e Histórias do amor maldito, seleção de Gasparino Damata - todas 

trazendo apenas pequenos comentários críticos. 
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Os próprios suplementos literários que tecem comentários acerca de Aníbal datam da 

década de 1940 (final) e de 1950, época de maior publicação de textos do autor; outros são 

das décadas de 1970 e de 1980, publicados sempre perto de ocasiões comemorativas, não 

havendo registro de algum texto dessa natureza produzido mais recentemente. Também 

devemos lembrar que grande parte dos textos acadêmicos são escritos por pesquisadores que 

residem no Sul e no Sudeste, o que, de certa forma, reforça a ideia da pouca divulgação ou do 

pouco conhecimento de sua obra.  

Termos tido acesso a todos esses textos nos possibilitou não apenas adquirir um maior 

conhecimento do que estava e∕ou está sendo produzido, mas também do seu fazer literário e 

do próprio autor como pessoa e como amante das artes. Além disso, vários desses textos nos 

serviram de base para o desenvolvimento da nossa pesquisa principalmente, aqueles que, de 

uma maneira ou de outra, estudaram os contos analisados por nós.  

 

 3. Aníbal Machado: entre o Modernismo e a contemporaneidade 

 

Aníbal Machado viveu em uma época de grandes transformações políticas, econômicas 

e sociais ocorridas no Brasil e no mundo desde o final do século XIX em que os avanços nas 

mais diversas áreas de conhecimento exigiam, cada vez mais, uma nova postura do indivíduo 

diante da vida. De acordo com o crítico Mário da Silva Brito (1974), 

 

o século vinte daria coordenadas absolutamente inéditas ao mundo. Provocaria 

transformações radicais e profundas. Sob o seu signo, registra-se o apogeu da época 

industrial e técnica, a formação da alta burguesia e do proletariado, o 

estabelecimento organizado do capitalismo. A revolução burguesa passa a ser a 

revolução dos banqueiros. Dá-se o aperfeiçoamento das máquinas de combustão e o 

aproveitamento da eletricidade nas indústrias, com o seu consequente e imediato 

progresso. Cresce o comércio, fomenta-se o transporte, multiplica-se a produção, 

que, processada em larga escala, abarrota os entrepostos, gerando as rivalidades do 

comércio internacional [...].   (p. 23) 

 

 

Longe dos centros de efervescência europeus, o Brasil, embora em menor proporção, 

também acompanhou essas transformações, buscando meios de se modernizar; de se tornar 

um dito país "civilizado". Com o advento da Primeira Guerra Mundial toda a estrutura 

econômica é alterada, já que as potências envolvidas, devido ao caos instaurado pela situação, 

viam-se obrigadas a parar muitas de suas fábricas e de suas indústrias ou a diminuir, pelo 

menos, a sua produção.  

Além disso, em estado de guerra houve escassez de todos os suprimentos de primeira 

ordem. Diante desse contexto mundial, os outros países de menor porte econômico, como o 
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Brasil, foram impulsionados a desenvolver a indústria não apenas para suprir suas 

necessidades, mas também para exportar produtos para as regiões atingidas diretamente pela 

guerra. Outra consequência foi o Brasil ter facilitado a entrada de imigrantes no país, 

sobretudo, europeus (muitos refugiados de guerra), tornando-se mão de obra qualificada para 

desempenhar determinadas atividades industriais. 

Com o crescimento das indústrias, as pessoas começam a migrar para a zona urbana em 

busca de emprego e de melhores condições de vida, obrigando as cidades a se estruturarem 

para esse novo panorama. De acordo com Antonio Carlos Hohlfeldt (1981), 

 

os novos grupos populacionais que surgem nas cidades, movimentados a partir do 

ambiente rural, não apenas modificam as perspectivas estruturais da nação, como 

influem em sua linguagem literária e artística em geral. A reação não se faz esperar, 

mediante a inclusão desta perspectiva real, ante a qual os artistas posicionam-se, 

crítica ou favoravelmente (...). (p. 62) 

 

Dessa forma, as cidades tomam um novo impulso, sobretudo as do centro-sul, sofrendo 

um processo de urbanização mais acelerado. Além disso, a aquisição do rádio, o 

desenvolvimento do cinema, bem como de transportes aéreos e marítimos - aeroplanos e 

transatlânticos, respectivamente, vão promover, de certa forma, um encurtamento de 

distâncias, levando o país rumo ao progresso, como afirma Mário da Silva Brito (1974) ao 

mencionar que 

 

sob o signo do Progresso, ingressa o país no ciclo da técnica, em busca, eufórica, de 

uma afirmação civilizada e civilizadora. Inicia o Brasil a conquista do século vinte e 

dos seus benefícios, aproveitando os meios e recursos que lhe podem proporcionar o 

bem-estar e a mecânica. É a construção do porto na metrópole, e de cais, docas e 

edifícios. É a iluminação da capital federal, a radiotelegrafia. A Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil. O adentramento do sertão através das explorações do General 

Rondon, que criariam o Serviço de Proteção aos Índios. Montam-se fábricas e 

usinas, desenvolve-se a agricultura e as lavouras de café, cacau e açúcar atravessam 

período de prosperidade. (p. 27) 

 

 

Diante desse novo contexto, o país necessitava de uma arte que acompanhasse as 

transformações e refletisse, de uma maneira geral, os anseios sociais. Entretanto, o que se via 

era uma arte que não renunciava ao passado, que estava presa ao bem dizer e às dificuldades 

formais, como bem lembra Mário de Silva Brito (1974), em seu livro História do modernismo 

brasileiro, em que discorre sobre os antecedentes da Semana de Arte Moderna. 

Vários escritores, à luz de ideias modernas, advindas ora de viagens feitas ao exterior, 

sobretudo à Europa, ora de contato com livros ou com artistas estrangeiros, viam-se, cada vez 

mais, motivados a propor um novo olhar para a arte.  Por isso, em plenos anos vinte, mais 

especificamente, em 1922, dá-se a Semana de Arte Moderna, cuja proposta girava em torno, 
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justamente, de uma renovação estética que acompanhasse, sobretudo, a dinâmica do país e 

valorizasse a criatividade artística.  

É certo que antes mesmo desse evento, muitos artistas já assumiam uma nova postura 

diante da arte. Havia muitos rumores artísticos que indicavam mudanças. Inclusive, já havia 

obras que traziam no seu âmago vieses modernistas dividindo espaço, simultaneamente, com 

outras tendências literárias como o Parnasianismo e o Simbolismo. Entretanto, foi a Semana 

que procurou amarrar definitivamente as propostas desse novo olhar para a arte, originando o 

Modernismo. Este, amparado pela influência das vanguardas europeias (embora divergissem 

em alguns pontos, elas tinham em comum a vontade de produzirem algo criativo, dinâmico e 

original), tornou-se “um dos mais fecundos e soberbos movimentos literários do Ocidente, 

com sua espantosa riqueza, superior talvez a todos os demais estilos de época na variedade de 

expressão”. (PROENÇA FILHO, 2004: 301) O Modernismo abriu as portas para um fazer 

artístico realmente novo, repleto de possibilidades, constituindo um movimento de combate a 

literatura tradicional e estática ainda vigente. 

Os anos vinte também são marcados por um intenso e repressivo controle político, 

favorecendo ainda mais o desejo de haver uma oposição mais articulada. Por isso, surgem 

novos partidos políticos voltados para as causas socialistas como, por exemplo, o Partido 

Comunista do Brasil, criado ainda em 1922. A crise econômica de 1929 (início da Grande 

Depressão que vai até 1939) e as questões políticas internas desembocaram na derrocada das 

oligarquias e, consequentemente, da política do Café com leite (nome dado ao período em que 

se revezavam no Governo Federal ora os representantes de São Paulo, ora os de Minas 

Gerais).  

Os anos trinta não foram diferentes. No início da década ocorreu a chamada “Revolução 

de 30” que culminou com a subida ao poder de Getúlio Vargas (tornando ainda maior a 

efervescência política) e com o fim da chamada República Velha. Em 1937, com a alegação 

de manter a ordem nacional, Vargas instalou o Estado Novo que promoveu, entre outras 

mudanças, o fechamento do Congresso, a dissolução dos partidos e a criação do 

Departamento de imprensa e propaganda (DIP), cujo intento era controlar os meios de 

comunicação. Em meio aos caos interno, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, favorecendo o 

surgimento de movimentos que lutavam pela democratização nacional. Esse quadro de 

guerras, crise econômica mundial, desavenças e agitações políticas promoveu uma onda de 

insatisfação e de pessimismo geral, proporcionando uma arte temente ao futuro e ao destino 

da humanidade. 
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Em 1945, findam-se a ditadura do Estado Novo, no Brasil, e a Segunda Grande Guerra 

Mundial, instaurando-se no país a República populista, que veio atrelada a um maior 

crescimento econômico, tendo como base a produção industrial. Em 1964, ano da morte de 

Aníbal Machado, o país mergulha em uma nova era com o chamado “Golpe militar”, que 

depôs João Goulart, iniciando o governo militar com Castelo Branco. 

Aníbal Machado não era alheio a todas essas turbulências políticas, econômicas, sociais 

e culturais pelas quais o país passava. Pelo contrário, ele sempre acompanhou e participou 

ativamente dessas transformações quer seja através dos seus artigos e de suas resenhas para 

revistas, quer seja através de suas conversas com amigos, escritores e intelectuais em que 

sempre deixava claro o seu posicionamento diante de tudo o que ocorria a sua volta. 

Entretanto, a sua participação, sobretudo em relação ao Modernismo, embora ativa, foi 

discreta. Em primeiro lugar, porque na época em que se deu a Semana de Arte Moderna ele 

ainda morava em Minas Gerais, estado que, como tantos outros a exemplo da Bahia e do 

Ceará, embora estivesse em consonância com os ideais modernistas (inclusive Aníbal fazia 

parte do grupo mineiro da Revista
26

), não era como São Paulo e Rio de Janeiro - os centros 

fomentadores da Semana, que prosperavam e se desenvolviam rapidamente, em todas as 

áreas, inclusive, literária, ou seja, ele estava longe de todo o burburinho que girava em torno 

desse movimento.  

Além disso, de acordo com Rui Mourão (1975), os mineiros eram muito afeitos a sua 

tradição devido, sobretudo, a própria formação social arraigada ao fato de pertencerem a um 

estado permeado de montanhas e distante do litoral, ocasionando certo ilhamento da região. 

Assim sendo, ainda segundo o autor, "essa quase condenação a ter que se bastar a si mesma 

levou-a (a região
27

) a superestimar os seus próprios valores e a eles se agarrar tenazmente, 

num esforço ao mesmo tempo de sobrevivência e autoafirmação". (p. 195)  

Em segundo lugar, porque sempre preferiu a oralidade ao escrito (um dos motivos da 

sua pouca e tardia produção literária), algo que conservou mesmo depois de ter ido morar no 

Rio de Janeiro, em 1923, como podemos verificar no discurso de Otto Maria Carpeaux (1978) 

sobre a importância e a influência do escritor mineiro. De acordo com o crítico, 

 

a influência pessoal de Aníbal Machado foi grande. Já é um fato da história literária. 

Mas esse fato, que todos nós conhecemos, ainda não consta da bibliografia histórica, 

e isto por vários motivos. Foi, em grande parte, uma influência oral: Aníbal 

Machado, chamando a atenção para livros novos e para tendências novas que 

surgiram no estrangeiro; recomendando leituras; interpretando teorias e teses; 

                                                           
26

Também faziam parte desse grupo Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, João Alphonsus, Ciro dos 

Anjos, Abgar Renault, Pedro Nava, Martins de Almeida, João Dornas Filho e vários outros escritores. 
27

 Informação acrescentada por nós. 
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sugerindo enredos; lendo originais de novos, estimulando os autores, introduzindo-

os em revistas literárias, em jornais, em casas editoras; promoveu mais as obras dos 

outros que as suas próprias; pedindo críticas e artigos aos confrades, fazendo ele 

próprio a crítica, raramente escrita, as mais das vezes em conversa; foi uma conversa 

que semeou ideias e formas. (...) Por outro lado, aquela influência de Aníbal 

pertence a uma fase que ainda não é propriamente histórica, como já é a de Mário de 

Andrade. (...) Os autores estrangeiros - italianos, franceses, Whitman – que em 1922 

inspiraram a revolta modernista, causando o desabamento do prestígio acadêmico, já 

tinham em 1930 entrado na consciência geral dos novos poetas e escritores. Mas 

ainda houve muita coisa para descobrir; e Aníbal conhecia essas muitas coisas. As 

novidades que ele trouxe, ainda são novidades hoje em dia. Com ele apareceram no 

Brasil o surrealismo e o realismo socialista (...), o cubismo e a arte abstrata; é o 

tempo de Joyce e dos neorrealistas italianos; é, sobretudo, a época das resistências 

contra o fascismo. Aníbal foi um grande Resistente. (1964: x) 

 

 

Além de ter sido uma influência muito calcada na oralidade, Carpeaux também nos 

chama a atenção para outro detalhe: os escritos de Aníbal, em 1964, ainda eram muito 

recentes para se constituírem história e, consequentemente, constarem na crítica literária. 

Contudo, mesmo passados muitos anos o nome do escritor continuou, de certa forma, na 

obscuridade, como já ressaltamos anteriormente. 

O fato é que quem passa a conhecer um pouco sobre a vida de Aníbal percebe que ele 

adorava conversar sobre tudo e reconhece que outro grande legado deixado pelo escritor são 

as diversas conversas travadas com autores, artistas e intelectuais sobre os mais variados 

assuntos que vão desde futebol e política até as artes em geral (cinema, dança, escultura, 

pintura, teatro, literatura) em sua casa em Ipanema, famosa por ser cenário das chamadas 

“domingadas” ou “domingueiras” de Aníbal, onde também ocorriam danças, teatro e jogos. 

De acordo com Elza Miné da Rocha e Silva (1983), foi a partir de 1937 (quando ele e sua 

família se mudaram para a rua Visconde de Pirajá, n. 487), que começaram efetivamente esses 

encontros, embora antes disso ele já se reunisse com um grupo menor de amigos, no jantar, 

sempre aos domingos e com o mesmo propósito. 

Em relação aos domingos na casa de Aníbal Machado, Fausto Cunha (1974), menciona 

que 

 

naquele tempo, ir à casa do Aníbal era um excelente programa para escritores e 

aspirantes. Uns iam pela mão dos já admitidos, outros simplesmente se convidavam 

a si mesmos, entravam familiarmente portão adentro, sem conhecer ninguém. Criou-

se todo um anedotário sobre esses visitantes. Aníbal os acolhia com o mesmo sorriso 

de boa-vontade, não fiscalizava o entra e sai de sua casa e, mais de uma vez, 

permaneceu desconhecido pelos seus eventuais hóspedes. (p. x) 
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A casa na rua Visconde de Pirajá, como é conhecida e citada por muitos críticos
28

, ficou 

famosa não apenas por causa dos encontros dominicais, mas também por ser frequentada por 

muitos artistas de diversas artes que mostravam seus textos e suas obras para serem avaliados 

por Aníbal - algo que acontecia no decorrer da semana e não aos domingos. 

Quanto à sua pouca produção
29

, o próprio Aníbal Machado argumenta (ratificando a 

opinião de Carpeaux), em um dos seus autorretratos
30

, que preferia antes conversar a escrever, 

antes ouvir a ler. Isto em resposta às cobranças feitas acerca, sobretudo, do seu romance João 

Ternura. Em outra ocasião ao ser pedido para fazer a biografia de si mesmo, a ser publicada 

em uma revista carioca, ele assim nos fala sobre a sua produção: 

 

De raro em raro escrevo contos e novelas, gênero que me atrai bastante. E poemas 

em prosa. Quando me dá na cabeça, faço também alguns ensaios críticos. (...) A 

vulgaridade é que me apavora. Penso que toda a mensagem de um escritor pode 

comportar-se dentro de uma só obra, o que não o impede de levar a sua arte a outros 

climas e experiências, submetendo-a a reações novas. (...) Publico muito pouco e 

isso sem nenhuma ideia preconcebida. Escrevendo pouco, publicando menos, é 

natural que eu não tenha leitores que se possam interessar pela minha vida. É este o 

motivo do meu espanto quando “você veio procurar-me
31

.” (p. 294) 

 

 

O seu receio de produzir algo já dito ou medíocre e de ser mal avaliado pela crítica 

também colaboraram para que muitas de suas produções ficassem engavetadas ou que se 

perdessem pela própria natureza efêmera dos periódicos ou dos suplementos literários em que 

foram publicadas. Somavam-se a isso o fato de ele ter aversão à publicidade, não gostar de 

dar autógrafos e ter uma vida muito simples, como ressalta Celina Whately (2011), sendo 

talvez esses “os motivos pelos quais permanece, injustamente, na penumbra, embora seu texto 

continue atual e de fácil assimilação.” (p. 10) 

Além disso, havia uma grande preocupação com a linguagem. Segundo Elza Miné da 

Rocha e Silva (1983), ele utilizava as palavras com “perfeição e propriedade, mas sem ferir o 

espontâneo” (p. 103), constituindo um trabalho constante de escrita e de reescrita em busca da 

precisão vocabular, fazendo-nos lembrar também do poeta João Cabral de Melo Neto, com 

quem nutria grande amizade, no que diz respeito ao ato de escrever e de fazer poesia. Para 

este, não havia inspiração, mas sim um árduo trabalho de construção textual. Essa 

preocupação com a linguagem, buscando lapidar para torná-la precisa, também se faz presente 
                                                           
28 Escritores como Fausto Cunha, Carpeaux, Paulo Mendes Campos, Aires da Mata Machado Filho, Pedro Nava 

ao comentarem sobre Aníbal Machado e sua obra falam sobre essa casa. 
29

 Em seu livro Chão da crítica (1984), Fernando Py comenta sobre a despreocupação de Aníbal em ter seus 

textos publicados, em especial, João Ternura e sobre o seu processo demorado de escrita, bem como sobre o 

romance como representação da própria vida de Aníbal. 
30

 Esta denominação “autorretrato” é utilizada pelo próprio autor no livro A arte de viver e outras artes (1994).  
31

 MACHADO, op. cit., p. 294. 
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em vários momentos da obra de Aníbal Machado como, por exemplo, nesta reflexão transcrita 

abaixo, presente no livro A Arte de viver e outras artes (1994): 

 

No curso regular da frase pode uma palavra, uma imagem ou um movimento 

imprevisto assumir a força de uma aparição e iluminar subitamente toda a estrutura 

verbal. O que era neutro e opaco passa então a irradiar. Como se as palavras 

esperassem a privilegiada, portadora do elemento mágico que leva a todas a 

transfiguração da poesia. (p. 9) 

 

De acordo com Fausto Cunha (1974), 

 

a um escritor como Aníbal Machado repugnava escrever mal, escrever desleixado. 

Primeiro, porque não saberia fazê-lo sem sair do natural; e segundo, porque esse não 

era o caminho autêntico da renovação. A renovação devia fazer-se dentro da língua, 

incorporando suas conquistas. (p. 132) 

 

 

Essa "dificuldade" em chegar a uma versão definitiva de seus textos, própria do seu 

modo de criá-los e de enxergar a linguagem (seja ela literária, teatral, plástica ou 

cinematográfica), é tendenciosa para imaginarmos que o próprio autor estava em constante 

preparação enquanto escritor, trazendo à tona a noção da estética do inacabado - aspecto 

estudado mais detidamente na tese de doutoramento do professor Marcos Vinícius Teixeira 

(2011), na qual analisa a maneira como o "homem em preparativos" comparece na obra de 

Aníbal Machado, propondo um novo olhar para os escritos. Se, para alguns críticos, esse 

aspecto em sua obra poderia ser visto como algo negativo, para o pesquisador ele pode ser 

visto como inerente à sua arte de escrever. 

De fato, ao lermos os seus textos é comum nos depararmos com aforismos e reflexões 

que nos dão noção de um sujeito sempre em preparativos, à espera de algo. Para termos uma 

ideia, transcrevemos a seguir dois exemplos que ratificam bem a postura do autor em relação 

ao "inacabado": 

 

O homem e sua fachada 

 

TODA a vida venho reclamando a prorrogação do prazo para terminar a minha 

fachada. Não querem atender-me. Nem sei mais o que alegar. 

Terminar da noite para o dia, não posso. Mas também é aborrecido ficar sempre 

atrás de andaimes e caminhar para a morte antes de concluir-se a construção. 

Ninguém se espantará se eu confessar que talvez não termine nunca a minha 

fachada. Tenho adotado diferentes modelos. Mas logo me aborreço e passo para 

outro.  

                   (...) 

 

Afinal, eu me pergunto: quando terminarei a minha? Ou melhor, quando cairá a que 

recomecei? Pois as minhas fachadas caem todas... Talvez porque costumo aproveitar 

em cada uma o material das outras; talvez porque não se possam manter no espaço 

em que as levanto. (...)              (p. 34) 
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Ou ainda 

 
Homem em preparativos 

 

ANDO sempre em preparativos. 

Acumulo material, encomendo peças. Junto o necessário. Tomo todas as 

providências. E trato também da ornamentação. 

Com isso, vou-me distraindo. Troco coisas e ideias. Alguns me ajudam, servem-se 

também de mim. E todos assim nos distraímos nesses preparativos.  

(...) 

Adoro os detalhes que aliviam o peso do conjunto. O que me atrapalha, porém, não é 

tanto o tempo perdido na escolha do material - isso até me preenche as horas - o que 

me atrapalha é a rapidez com que as coisas se deterioram. 

Às vezes recebo intimações para acabar depressa. Mas desconfio e faço cera. Acabar 

depressa, o quê? 

(...) 

Procuro sempre... Procuro sem remitência. Invento novas dificuldades. 

Adoro os obstáculos... 

Vivo assim amontoando, renovando, corrigindo, experimentando, caindo e me 

aprumando. 

Assim não chegará jamais o dia da minha inauguração. Pois o meu pavor é a viagem 

concluída, a coisa acabada... (...)       (p. 38) 

 

Segundo Marcos Teixeira (2011), em Cadernos de João é onde se encontram vários 

textos autobiográficos, aproximando autor e obra. Aliás, o próprio título da obra faz 

referência, provavelmente, ao fato do escritor preferir escrever sobre sua vida pessoal e 

literária em cadernos. Todavia, esse estar à espera de algo transcende a obra e atinge 

patamares maiores, universais, podendo nos remeter à própria construção do homem enquanto 

ser social, que está sempre em constante modificação.  

A ideia do inacabado também é bastante comum nas personagens masculinas de Aníbal. 

Se pensarmos, por exemplo, em João Ternura, iremos ver que desde criança até a sua morte 

ele fica esperando e∕ou se preparando para algum acontecimento que possa ocorrer em sua 

vida, sem nunca ter trabalhado ou vivido intensamente um amor. Já Ataxerxes desestrutura 

toda a sua vida para ficar à espera de uma resposta vinda do Presidente que julga ter sido o 

seu amigo de infância. Sem contarmos com José Maria que espera, inconscientemente, 

aposentar-se para tentar começar a viver.  

Apesar de ter produzido pouco no âmbito da Literatura, e por diversas razões, é 

incontestável a qualidade estética dos textos de Aníbal Machado, que é detentor de uma obra 

densa e inquietante, devido, sobretudo, à maestria com que trabalha a linguagem, os temas e, 

principalmente, o ser humano em suas complexidades. 

A demora em publicar livro lhe trouxe, a nosso ver, certa vantagem porque o ajudou a 

amadurecer as ideias em relação ao “que dizer” e ao “como escrever”. Ele soube absorver 

todas as contribuições modernistas da década de 1920 sem, contudo, criar uma arte de 
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combate ao academicismo e ao tradicional, como tantos buscaram fazer. Mesmo porque na 

época da publicação de seu primeiro escrito, em 1944, a literatura já tinha tomado outros 

"ares", visto que os escritores estavam mais preocupados com romances de denúncia social e 

de valorização da terra, pois eles haviam superado a fase inicial em que se fez necessária a 

fixação dos ideais modernistas. 

Sob esse ângulo de observação, Aníbal trouxe uma escrita mais encorpada, mais 

madura. Por isso, é visto por muitos críticos literários como Massaud Moisés, Alfredo Bosi e 

Fernando Py como um escritor contemporâneo ou pertencente à "terceira fase
32

" modernista 

mesmo tendo começado muito cedo a ler e a produzir sobre uma diversidade de assuntos dos 

quais tinha profundo conhecimento.  

Outro aspecto importante na obra de Aníbal é a atualidade dos temas presentes em suas 

histórias. O formalista russo B. Tomachevski (1976) lembra que “não é necessário 

compreender a atualidade como uma representação da vida contemporânea” (p. 171). Assim 

sendo, o escritor para atrair o leitor não precisa abordar temas da atualidade vigente, mas os 

que se mantêm atuais. Além disso, 

 

repelindo assim os limites da atualidade, podemos chegar aos interesses universais 

(os problemas de amor, da morte) que, no fundo, permanecem os mesmos ao longo 

de toda a história humana. Entretanto, estes temas universais devem ser nutridos por 

uma matéria concreta e se esta matéria não está ligada à atualidade, colocar estes 

problemas é um trabalho destituído de interesse. (p. 171) 

 

 

Em consonância com as reflexões de Tomachevski, Julio Cortázar (2006) menciona que 

para se escrever uma grande história precisamos trabalhar um tema excepcional, visto não 

necessariamente como sinônimo de algo extraordinário. Para ele, o tema pode partir de uma 

situação trivial e cotidiana, tendo a sua excepcionalidade relacionada à qualidade com que o 

escritor o desenvolve. Voltando-nos para a obra do autor mineiro e, mais especificamente, 

para os seus contos, podemos verificar que ele consegue unir essas concepções acerca da 

atualidade e da criação literária: aborda temas universais como o amor, a infância, a velhice, a 

loucura, o devaneio, o desencontro, a solidão e a morte; e traz situações típicas; anedóticas da 

vida contemporânea, que são vividas por personagens que se aproximam de nós pelos 

conflitos protagonizados por elas e trabalhados através de uma linguagem bastante 

significativa e lírica. 

                                                           
32

 Há certa necessidade por parte dos críticos de enquadrar determinado autor e obra em períodos literários, 

entretanto, vale lembrar que essas denominações são abrangentes e posteriores à época de produção. Por isso, 

não podemos nos apegar fielmente a essas classificações, sob pena de traçarmos o "perfil" da escrita de um autor 

levianamente.  
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A modernidade em Aníbal Machado não nos chega apenas através de sua linguagem 

cuidadosa, plástica e bem trabalhada (e isso implica inclusive no cuidado em se manter as 

marcações orais), ou de suas temáticas atuais, mas também através do diálogo que a sua obra 

mantém com as artes em geral. Com a música, por exemplo, vemos como consegue transpor 

para a narrativa a beleza da erudita (como no conto "O piano"), bem como das populares (em 

"A morte da porta-estandarte", em "Monólogo de Tuquinha Batista", em "Tati, a garota" e 

João Ternura
33

).  

Já na pintura, ele teve significativa influência de Giorgio de Chirico, que foi um dos 

precursores do Surrealismo. No conto "O desfile dos chapéus" Aníbal faz menção direta aos 

quadros do pintor:  

Eu vagava numa paisagem fora de uso com massas de sombra e árvores despidas. 

Qualquer coisa de cemitério abandonado com movimentos e rumores - assobios 

fininhos, cochichos começos indistintos de vaia em desacordo com a sua tranquila 

grandeza [...] Ao fundo, colunatas e uma estátua de mármore num espaço desolado 

como nos quadros de Chirico. (p. 125) 

 

 

De acordo com Marcos Vinícius Teixeira (2011), esses quadros se remetem aos 

pintados na década de 1910 e que ficaram conhecidos como pertencentes à pintura Metafísica. 

Eles trazem símbolos que se repetem ao longo de sua obra como, por exemplo, praças 

italianas, estátuas e figuras arquitetônicas que, segundo o pesquisador, ora altera ora rompe o 

sentido previamente estabelecido.  

Sem contarmos com a ligação do escritor com o teatro, com o cinema, que ora propiciou 

adaptações para uma ou outra arte, ora se fez presente no próprio texto literário; e com as 

artes plásticas - área em que ele escreveu diversos textos críticos sobre vários artistas como 

Tarsila do Amaral, Goeldi, Portinari, Di Cavalcanti, Segall, entre outros.     

Devemos destacar também a aproximação de Aníbal Machado com os escritos 

surrealistas, influenciando a sua obra como um todo. O próprio escritor, em depoimento, 

declara sua simpatia por essa vanguarda e lamenta pelas obras em geral estarem se tornando, 

cada vez mais, racionais: 

 

O mal dos poetas foi ter consentido no distanciamento entre o sonho e a realidade. 

(...) A importância do surrealismo, como doutrina e como ação, se caracteriza por 

essa procura sistemática de um mundo maravilhoso, que parece zombar de nossa 

mediocridade, mediante os seus contínuos e constantes afloramentos no campo da 

vida prática
34

. (p. 60)  
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 De acordo com Marcos Vinícius Teixeira (2011), que teve acesso aos manuscritos de Aníbal Machado, em 

algumas páginas dos cadernos do autor há trechos de letras de canções populares transcritos. 
34

 Fragmento que faz parte da entrevista concedida por Aníbal Machado e publicada originalmente no 

suplemento literário “Letras e artes”, do jornal A manhã, em 4 de março de 1951. Ver entrevista na íntegra no 

livro Parque de diversões (1994). 
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Essa integração entre realidade e suprarrealidade, ressaltada por vários escritores
35

, está 

presente em muitos contos, ora de uma maneira mais sutil, ora mais explícita. Na verdade, o 

que o autor propõe não é a pura adesão à vanguarda surrealista, embebida de sonho, de 

fantasia, mas que estes façam sempre parte da nossa realidade, sendo, muitas vezes, por 

intermédio deles que vem a solução para determinada situação pela qual o indivíduo está 

passando. Para Fausto Cunha (1974), 

 

o que logo nos parece, a aceitarmos a tese surrealista em Aníbal, é que se travou um 

conflito insolúvel entre suas convicções estéticas e um invencível pudor 

revolucionário. Em outras palavras, o escritor não se atreveu a alijar de todo a 

pesada carga cultural que acumulara, ou a desfazer-se de uma linguagem literária 

que, ao deflagrar-se o movimento modernista no Brasil, já era nele um instrumento 

perfeitamente dominado. (p. 131) 

 

 

A afirmação de Fausto Cunha ratifica o posicionamento acerca do escritor em já ter a 

clara ideia sobre como se daria essa renovação estética em sua obra: mantém-se a linguagem 

bem trabalhada, mas não se abre mão das inovações, dentre elas, da contribuição da 

psicologia através dos estudos de Freud sobre sonho; sobre o verdadeiro “eu interior” e de 

seus avanços, que no subconsciente humano buscava explicação para determinadas atitudes e 

comportamentos humanos. De acordo com Maurice Nadeau (1985), 

 

o surrealismo é considerado por seus fundadores não como uma nova escola 

artística, mas como um meio de conhecimento, particularmente de continentes que 

até então não haviam sido explorados: o inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a 

loucura, os estados de alucinação, em suma, o avesso do cenário lógico. (p. 46) 

 
 

 Portanto, muito mais que uma escola literária o Surrealismo vem para abrir as portas a 

um campo de estudo até então muito pouco conhecido ou valorizado: o mundo interior, o do 

inconsciente. Embora o Simbolismo e o Expressionismo já o tivessem como foco de análise. 

Na obra de Aníbal há um equilíbrio entre o lógico e o ilógico em que, muitas vezes, é uma 

linha tênue que os separa, desenvolvendo-se em um “terreno fronteiriço, ora pisando chão de 

realidade, ora pairando nas nuvens do imaginário, entre sonho e vigília, entre espírito e 

matéria, verdade e mentira, relatório e ficção”. (PROENÇA, 1989: XVI). 

É nesse terreno fronteiriço, onde se mesclam o cotidiano e os elementos irreais ou 

oníricos, que se encontram várias personagens de Aníbal. Entre elas, Ataxerxes e Juanita, de 

“O telegrama de Ataxerxes”; José Maria, de “Viagem aos seios de Duília”; João de Oliveira, 
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 Escritores como Manuel Cavalcanti Proença, Sílvia Lúcia M. M. de Souza, Maria Angélica Guimarães Lopes, 

Maria Angélica Lopes Dean, Massaud Moisés e Oswaldino Marques.  
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de “O piano”; o guarda
36

, de “O rato, o guarda-civil e o transatlântico”; o negro, de “A morte 

da porta-estandarte”, o protagonista de “O homem alto” e o d’O desfile dos chapéus”. Nestas 

histórias há uma ruptura na situação vigente que muitas vezes se dá por meio de alguma 

solução fantástica ou imaginária e é justamente o sonho e/ou a memória o refúgio perfeito 

para a desadaptação ou para a incompreensão do mundo que cerca as personagens. 

Esse diálogo com o Surrealismo se comprova também através de suas anotações 

pessoais contidas em vários cadernos
37

 em que Aníbal Machado faz alusão a escritores como 

Guillaume Apollinaire, Henri Michaux, Paul Éluard, Antonin Artaud e André Breton - ligados 

direta ou indiretamente a essa vanguarda -, e às suas obras, transcrevendo ou citando trechos. 

Segundo Marcos Vinícius Teixeira (2011), esporadicamente, alguns dos sonhos do escritor 

eram registrados e posteriormente transformados em textos literários.  

Outra vanguarda europeia que influenciou o Modernismo e não menos a escrita de 

Aníbal Machado foi o Futurismo - basicamente no que concerne à exaltação da vida moderna, 

ao seu apego à velocidade, às máquinas e à agitação das cidades. No mais, muitos 

modernistas tiveram aversão à proposta dos fundadores do movimento já que, entre outras 

coisas, eles pretendiam destruir a sintaxe vigente, do ponto de vista da língua, e eram a favor 

da destruição de museus e de bibliotecas. Além da vanguarda liderada por Marinetti ter 

aderido ao fascismo - fato que desagradava muito os modernistas. 

Em relação à temática da velocidade presente nos textos do escritor mineiro assim se 

reporta Mario Pontes (2010), 

 

Aníbal Machado percebeu que no quadro da vida moderna a velocidade pedia mais 

que instrumentos para medi-la. O escritor devia compreendê-la em planos e 

dimensões variados e extrair algo de positivo dessa compreensão – a dinamização da 

narrativa, por exemplo -, sem no entanto eximir-se de observá-la criticamente. Isso 

fazia toda a diferença entre esse contista que amava os navios, os trens e as linhas 

telegráficas e, por exemplo, os futuristas que às vezes andaram celebrando a 

velocidade por si mesma. (p. 12) 

 

 

Diferentemente dos futuristas, o escritor lançava mão de elementos modernos, mas 

trazia um viés crítico, que nem sempre exaltava o “novo”. Pelo contrário, às vezes, eram 

justamente esses elementos que denunciavam ou provocavam determinadas situações 

adversas como, por exemplo, a chegada do transatlântico, que provoca o devaneio do guarda 

em “O rato, o guarda-civil e o transatlântico”, o aparelho telefônico mudo de José Maria, que 
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 Tanto o guarda quanto o negro são referidos apenas assim nos contos. Já n´O homem alto” e n´O desfile dos 

chapéus” como são narrados em primeira pessoa não há nenhuma referência ao nome próprio. 
37

 Soubemos da existência desses cadernos (dezenove no total) através da tese de Marcos Vinícius Teixeira 

(2011), que teve acesso a todo esse material ido ao Acervo Aníbal Machado, em Florianópolis, sob os cuidados 

do professor Raúl Antelo.  
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evidencia a sua solidão em “Viagem aos seios de Duília” ou simplesmente o vento, símbolo 

de velocidade e que será o elemento principal desencadeador da história do engenheiro José 

Roberto em “O iniciado do vento” (embora, neste conto, especificamente, esse elemento 

natural esteja mais ligado à fluidez do que necessariamente à velocidade). O vento também 

comparece, embora de maneira menos incisiva, em “O ascensorista”, em “Tati, a garota” e em 

"O telegrama de Ataxerxes". Ainda temos “O ascensorista” que, ao manusear um aparelho 

moderno, o elevador, transporta uma infinidade de pessoas, vivendo e∕ou observando as mais 

diversas situações.   

Também é fruto dessa modernidade na obra de Aníbal Machado a possibilidade do 

cinema como linguagem literária, em que percebemos cortes tornando mais dinâmica a 

narração como no romance João Ternura. Além dos efeitos de luz e de sombra presentes em 

narrativas como “Viagem aos seios de Duília”, “Acontecimento em Vila Feliz”, “Tati, a 

garota” e “O telegrama de Ataxerxes”, que são reflexos da influência cinematográfica. Não 

foi à toa que alguns contos foram adaptados para o cinema, devido à facilitação para esse 

processo, já que eram muitos visuais
38

. Para o escritor, a linguagem cinematográfica atinge o 

maior contingente de pessoas, sejam elas pobres ou ricas, influenciando-as, muitas vezes, no 

modo de agir, de pensar e até de se vestir
39

. 

Quanto às suas personagens podemos perceber a sua predileção por pessoas do 

cotidiano, seja um aposentado, um tropeiro, uma porta-bandeira ou uma costureira - 

característica que se evidencia mais se recorrermos aos seus textos poéticos presentes em A 

arte de viver e outras artes como, por exemplo, este que se segue: “Se queres penetrar 

intimamente na alma de uma cidade, evita-lhe os homens importantes, e pergunta a qualquer 

transeunte de suas ruas: ‘Quais os desconhecidos mais interessantes deste lugar?’ ” 

(MACHADO, 1994: 46) 

Aníbal em contos como “Tati, a garota”, “O iniciado do vento”, “Monólogo de 

Tuquinha Batista” (e tantos outros), consegue dar legitimidade ao discurso das personagens, 

quer sejam elas urbanas, interioranas, adultas ou infantis. Sem contar com a sua capacidade 

analítica que fez desse escritor “uma das presenças mais influentes na afirmação da arte 

moderna no Brasil”, como menciona o ensaísta Leandro Konder, ao apresentar o livro A arte 

de viver e outras artes (1994). 
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 Antonio Carlos Hohlfeldt (1981) também chama a atenção para o fato de muitos contos do escritor mineiro 

terem sido adaptados para a tela e desse fato estar relacionado a uma “extrema visualidade” presente nas 

narrativas. 
39

 Em "O cinema e sua influência na vida moderna", presente na obra A arte de viver e outras artes (1994).  
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Segundo o contista, o mais importante para se entender a cidade e as suas complexas 

engrenagens era observar, estudar as pessoas do cotidiano. Representantes do nosso dia a dia 

que, muitas vezes, são postas à margem da sociedade, isoladas (solitárias), sobretudo nas 

metrópoles, pois se veem impossibilitadas de reagir contra a estrutura vigente que as oprimem 

como no caso de Manuela, de Ataxerxes, de Zeca da Curva, de Helena e de Chico Treva 

(esses três últimos habitantes de cidades pequenas) e, principalmente, de João Ternura. 

Inseridas nesse contexto, muitas vezes, são uma espécie de flâneur, andarilho ou viajante
40

 - 

figuras bastante comuns nos textos do autor como em "Viagem aos seios de Duília", "O 

defunto inaugural" e "O telegrama de Ataxerxes".  

O mundo de Aníbal Machado é permeado de pessoas humildes e trabalhadoras que 

buscam, muitas vezes, cada qual ao seu modo, encontrar a sua felicidade. O autor consegue 

atingir, através de situações triviais e da criação dos espaços, a complexidade da condição 

humana, aprofundando-a. Talvez tenha colaborado para a criação dessas personagens o fato 

dele ter sido, durante toda a sua vida, um homem de esquerda, cujos ideais giravam em torno 

da igualdade dos homens e da reforma agrária, julgando “ser possível a construção de um 

mundo mais justo e feliz”. (SILVA, 1983: 8).  

Corrobora com essa mesma opinião a escritora Celina Whately (2011), alegando que 

apesar de ele não ter sido um socialista radical, nem filiado a algum partido, “seu humanismo, 

seu inconformismo e a veemente defesa da liberdade estavam presentes em todos os seus 

escritos” (p. 11), quer seja através das personagens, das temáticas, da linguagem, entre outros. 

De acordo com Antonio Candido (1987), devido ao movimento revolucionário, várias 

obras produzidas na década de 1930 estavam associadas às ideologias política e religiosa. 

Muitos escritores mesmo quando não defendiam explicitamente uma posição, em qualquer 

uma das duas esferas, trazia em seus textos certas preocupações sociais e∕ou religiosas, como 

é o caso de Aníbal. Além disso, a experiência da antiga União Soviética com o regime 

comunista trouxe um maior interesse por livros teóricos que versavam sobre anarquismo, 

marxismo, sindicalismo, movimento operário, entre outros, e que, de certa forma, 

influenciavam a escrita de textos, cujas tramas, muitas vezes, giravam em torno dessas 

temáticas. 

Outra característica é quanto à predominância de espaços urbanos nas histórias de 

Aníbal Machado. Sabe-se que na Literatura é muito comum vermos escritores que dão ênfase 

à construção dos mais variados espaços ficcionais em suas obras, sobretudo, a partir da 
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 Um dos trabalhos que trazem à tona essas figuras é a tese, já mencionada, de Marcos Vinícius Teixeira (2011). 
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década de 1920, em que o Modernismo, imbuído do sentimento nacionalista e, mais 

especificamente, regionalista, trouxe à tona escritores como Mário de Andrade, Rachel de 

Queiroz, José Lins do Rêgo, Graciliano Ramos e tantos outros que também valorizaram, cada 

um a sua maneira, a criação dos lugares em que estão inseridas as personagens.  

Mais recentemente, temos escritores como Aníbal Machado, Orígenes Lessa, João 

Alphonsus e Ciro dos Anjos que, contaminados pelo crescimento das cidades, advindo da 

intensa migração das pessoas da zona rural para a zona urbana, bem como da intensa 

urbanização, produziram narrativas mostrando situações das mais diversas, ocorridas, muitas 

vezes, nas metrópoles, onde a mecanicidade das relações contribui para tornar as personagens 

também máquinas, reféns de um sistema injusto, principalmente, para os mais desfavorecidos. 

Para Carpeaux (1964),  

 

neste país, que já foi essencialmente agrícola, existe uma grande e veneranda 

tradição de ficção urbana, de <<romance da cidade>>, especialmente do Rio de 

Janeiro: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Lima Barreto, até Marques 

Rebelo em nossos dias. Nessa tradição inserem-se os contos de Aníbal Machado: 

cenas inesquecíveis da vida carioca em determinadas circunstâncias sociais e - é 

preciso acrescentar - em determinado momento histórico. (p. XII) 

 

 

Aníbal Machado transita muito bem entre os espaços citadino (dividido entre o subúrbio 

e bairros nobres cariocas como Leblon e Copacabana) e interiorano (cidades de pequeno 

porte, mas que ostentam pontos de aproximação com as de médio e de grande porte), 

trazendo-nos lugares como Pouso Triste, a "Cidade do Vento" (não há nomeação por parte do 

narrador, apenas menciona que se trata de uma cidadezinha localizada no alto de uma serra) e 

Vila Feliz, que vão se contrapor, de certa forma, ao tipo de vida existente nas cidades grandes, 

ocasionando, muitas vezes, uma espécie de estranhamento entre personagem e o seu novo 

espaço. 

Já não se pode dizer o mesmo em relação às suas personagens que, inseridas nesses 

espaços, muitas vezes, estão em busca de algo que não se concretiza, causando, entre outras 

consequências, a frustração. São indivíduos que, em sua grande maioria, deslocam-se quer 

seja perfazendo o trajeto cidade pequena - cidade grande (e vice-versa), quer seja dentro da 

própria cidade, pondo em xeque a sua relação com esse espaço. A exemplo temos a família 

Ataxerxes que se desloca do interior para o Rio de Janeiro, com o intuito de melhorar de vida 

assim como Manuela e Tati que saem do subúrbio carioca e vão para a Zona Sul com o 

mesmo objetivo; e José Maria que parte para o interior em busca de um sonho malogrado.   

Há outros casos em que o deslocamento não desemboca em desolação como o caso do 

engenheiro que vai para a cidadezinha com o intuito de descansar, mas acaba vivendo uma 
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das maiores experiências humanas de sua vida (mesmo regressando ao lugar para responder a 

um crime, ele sai novamente sem ser indiciado); de Helena que sai de Vila Feliz para outra 

cidade com o intuito de se livrar da perseguição da população local que, entre outros motivos, 

não aceita que uma habitante local tenha se casado com um forasteiro; do ascensorista que se 

desloca de Tocantins para o Rio de Janeiro por, possivelmente, ter assassinado alguém, e vive 

tranquilamente, sozinho, a escrever suas memórias a partir da percepção que ele tem do 

espaço em que se encontra (do elevador, do edifício e da cidade); o do "Homem alto", que se 

muda do Rio de Janeiro para São Paulo com o intuito de se afastar das pessoas e dos lugares 

que lembravam à sua pequenez (estatura); e o defunto tropeiro que é deslocado para uma 

cidade pequena com o intuito de inaugurar o cemitério. Ainda temos Tuquinha Batista em 

que, embora não se desloque efetivamente, toda a narrativa é construída a partir do seu 

discurso em prol da sua permanência no subúrbio em detrimento da possível ida para Zona 

Sul do Rio de Janeiro.  

Segundo Heitor Ferraz Melo
41

 (2010), o mundo de Aníbal Machado está mergulhado no 

cotidiano da cidade, com personagens que moram no subúrbio, ou no interior, e que lutam 

para sobreviver em um país que se moderniza e que é profundamente marcado pelas 

diferenças sociais. Esses espaços latentes influenciam não apenas na construção da história 

em si, mas também na linguagem (ou na falta dela; do que falar) através de frases curtas, 

pontilhadas de reticências, da ironia e de breves diálogos como, por exemplo, em “Monólogo 

de Tuquinha Batista”, “Tati, a garota” e “O ascensorista”. 

A possível influência que o espaço urbano exerce na vida ou nas ações das personagens, 

muitas vezes, pode desencadear um isolamento; um distanciamento entre as pessoas 

provocado pela correria do dia a dia e pelo individualismo cada vez mais aflorado, gerando, 

algumas vezes um estado de solidão interior, que constitui um dos elementos que sustentam a 

obra de Aníbal, segundo Antonio C. Hohlfeldt (1981). 

Outro crítico que comunga da mesma opinião é Leandro Konder (1994), pois, de acordo 

com o autor, Aníbal Machado “estava familiarizado com a solidão: mastigou-a e digeriu-a ao 

longo de muitos anos, porém não se viciou nela”. (p. XXI) Característica presente não apenas 

nos três contos que analisaremos no terceiro capítulo, mas também em poemas, no romance e 

em outros escritos deixados por ele.  

 

                                                           
41  Esse comentário sobre a obra de Aníbal Machado se encontra na contracapa da 18ª edição do livro A morte da 

porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias, publicada em 2010, pela José Olympio. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DO ESPAÇO 

 

1 O espaço como categoria analítica  

 

De acordo com Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes (1988), o espaço é um dos 

elementos mais importantes da narrativa tanto pelas articulações funcionais que mantém com 

os outros componentes como, por exemplo, com a personagem, com o narrador e com o 

tempo, quanto "pelas incidências semânticas que o caracterizam" (p. 204), que vistas mais 

detidamente nos ajudam a decifrar e a descobrir muitos sentidos diluídos em um texto 

literário.  

Para termos uma ideia da importância articulatória do espaço, basta lembrarmo-nos da 

sua relação com o sujeito que narra a história. De acordo com os autores, a perspectiva 

narrativa é uma das categorias que mais influenciam na representação do espaço, já que 

dependendo da vontade do narrador, ela pode nos remeter a uma visão panorâmica e geral de 

um determinado espaço; a uma descrição exterior objetiva ou a uma focalização interna em 

que o espaço é descrito a partir do campo de observação de uma determinada personagem. 

Esta, por sua vez, é quem transita, ocupa e também percebe os espaços pelos quais se 

desenvolvem as ações.  

Já em relação ao tempo, vários teóricos chamam atenção para a indissolubilidade 

existente entre essas duas categorias narrativas. Em 1955, o binômio tempo-espaço se 

evidenciou no âmbito da Teoria e da Crítica literárias a partir das reflexões de Mikhail 

Bakhtin (2010), contidas em sua obra Questões de literatura e de estética, em que discorre 

sobre a teoria do romance. O autor busca na Física o termo apropriado para evidenciar essa 

parceria entre tempo (crono) e espaço (topo): o chamado cronotopo.  

De acordo com o teórico russo, ainda na Antiguidade foram criados os três tipos 

fundamentais de cronotopo de romance, cada qual com o seu modo de assimilar o tempo-

espaço. São eles: romance de aventuras de provações (romance grego ou sofista) em que o 

tempo não é medido nem levado em consideração, mas apenas mensurado nos limites de cada 

aventura; romance de aventuras e de costumes em que, ao contrário do primeiro tipo, o tempo 

deixa profundas marcas na personagem (vale ressaltar que nos dois tipos os acontecimentos 

são determinados pelo acaso) e, por último, temos o romance biográfico e autobiográfico 
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antigos
42

 que se baseia em um novo tipo de tempo e de uma nova imagem do homem, 

construída tanto a partir de espaços públicos quanto de privados. 

Em consonância com as reflexões de Bakhtin, Osman Lins (1976), em seu livro Lima 

Barreto e o espaço romanesco - importante obra que versa sobre a categoria espacial - 

menciona ser impossível separar o espaço do tempo ficcional visto que são a base da estrutura 

narrativa. Por isso, para o autor, fazer essa separação seria um ato irresponsável e até mesmo 

imperdoável. Outra observação importante feita por ele em relação a essas categorias diz 

respeito à representação: 

 

Note-se ainda que o estudo do tempo ou do espaço num romance, antes de mais 

nada, atém-se a esse universo romanesco e não ao mundo. Vemo-nos ante um 

espaço ou um tempo inventados, ficcionais, reflexos criados do mundo e que não 

raro subvertem - ou enriquecem, ou fazem explodir - nossa visão das coisas. (p. 64) 

 

Devemos lembrar que embora esses elementos narrativos estejam presos ao universo do 

romance, ou seja, ao ficcional, eles refletem o mundo em que estamos inseridos e quanto mais 

demarcação espacial e∕ou temporal houver na história mais irá nos remeter à realidade, 

reforçando o caráter de verossimilhança da obra.   

Retornando às reflexões de Bakhtin (2010), chamamos atenção para outro ponto 

ressaltado por ele que diz respeito a termos consciência de que essa relação tempo-espaço 

determina a unidade artística de uma obra literária no que tange à realidade efetiva. Por isso, o 

cronotopo sempre conterá um elemento valioso que só poderá ser isolado do conjunto literário 

em uma análise abstrata, ou seja, para fins meramente pragmáticos em que devamos analisar 

um desses componentes narrativos. Esta ideia também é esboçada nos estudos de Osman Lins 

sobre o espaço. Para ele, 

 
Não só espaço e tempo, quando nos debruçamos sobre a narrativa, são 

indissociáveis. A narrativa é um objeto compacto e inextrincável, todos os seus fios 

se enlaçam entre si e cada um reflete inúmeros outros. Pode-se, apesar de tudo, 

isolar artificialmente um dos seus aspectos e estudá-lo - não, compreende-se, como 

se os demais aspectos inexistissem, mas projetando-o sobre eles: neste sentido, é 

viável aprofundar, numa obra literária, a compreensão do seu espaço ou do seu 

tempo, ou, de um modo mais exato, do tratamento concedido, aí, ao espaço ou ao 

tempo: que função desempenham, qual a sua importância e como os introduz o 

narrador. (Grifo do autor, p. 63 - 64)   

 

 

Osman Lins também amplia a noção de indissociabilidade para as outras categorias 

narrativas - enredo, personagem e perspectiva
43

. Para o autor, todas elas estão intrinsecamente 

                                                           
42

 O autor frisa que, embora não tenha sido criado esse tipo de romance na Antiguidade, nessa época se 

desenvolveu uma gama de formas biográficas e autobiográficas que exerceu uma influência enorme no 

desenvolvimento do romance europeu. 
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interligadas e, portanto, não devem ser separadas a menos que, a título de análise, isole-se um 

elemento, mas sem perder de vista os demais e a ligação que mantém uns com os outros.  

Contamos também com as reflexões, acerca do cronotopo, de Luis Alberto Brandão 

Santos e Silvana Pessôa de Oliveira (2001). De acordo com os autores, houve uma época (e 

isso inclui o século XIX e início do século XX) em que o espaço era visto, assim como o 

tempo, como categoria estanque. Isso ocorreu, sobretudo, no âmbito da narrativa e, mais 

especificamente, no do romance. Assim sendo, o espaço ora era abordado como um lugar de 

representações míticas, ora como uma região delimitada, com suas características particulares. 

Ainda segundo os autores: 

 

Com as descobertas da Física moderna e especialmente a partir da teoria da 

relatividade de Einstein, o espaço se transforma em tempo e vice-versa. Resulta daí a 

possibilidade de gerar uma outra dimensão: a do espaço-tempo. Passa-se a pensar 

que espaço e tempo estão unidos de maneira indissociável. Por causa desse 

entrelaçamento, as medidas de distância e tempo não são mais absolutas, mas 

dependem da velocidade do observador. (p. 82)  

 

  

Com essa nova postura diante das categorias narrativas a responsabilidade de mensurar 

as medidas de distância e de tempo recairá, principalmente, sobre o sujeito, dependendo do 

modo como ele observa e percebe o espaço - o que muitas vezes pode ocasionar opiniões 

divergentes entre os indivíduos que observam os mesmos espaços em um determinado tempo. 

Se pensarmos nas obras literárias em geral, sejam feitas em prosa ou em verso, iremos 

perceber, em grande parte delas, que desde os primeiros escritos literários (ou com ares de 

literatura) o elemento espacial, por diversos motivos, está presente de modo significativo. Nos 

primeiros escritos quinhentistas (constituindo a chamada Literatura de informação), por 

exemplo, havia uma preocupação com os espaços e com a sua descrição para que o rei de 

Portugal e a população em geral tivessem conhecimento do achado, no caso, do Brasil.  

Na Arcádia, lembremo-nos da supervalorização dada ao espaço bucólico, presente 

principalmente nos idílios e nas éclogas, chamado de locus amoenus (expressão latina que 

significa lugar ameno) - um lugar tranquilo, prazeroso, ideal, permeado de paisagens naturais 

agradáveis com bosques, árvores frondosas, fontes, regatos e tantos outros elementos - 

símbolos de paz e de perfeição. Esse ideário durante milênios inspirou escritores do mundo 

inteiro que almejavam essa paisagem ideal, como lembra Curtius
44

 (1996).   

                                                                                                                                                                                     
43

 Lembrar que tanto a palavra visão quanto perspectiva e foco remetem-nos à ideia do narrador, do modo como 

ele observa e conta a história.  
44

 Para saber mais sobre o locus amoenus ver o capítulo "A paisagem ideal", de Ernst Robert Curtius, presente na 

obra Literatura europeia e Idade Média Latina (1996).  
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Já no período romântico, os escritores imbuídos do sentimento nacionalista buscavam, a 

partir dos espaços, a identidade nacional, recorrendo ora a paisagens naturais, que servem, 

muitas vezes, de consolo para o "mal de amor", ora a espaços citadinos para retratar, ainda 

que de modo idealizado, a sociedade da época. De acordo com Dimas (1987), o  

 

descrédito desse convencionalismo espacial, que exaltava o campo, só viria a ocorrer 

já na segunda metade do século 19, com o advento do Realismo, cujo espaço 

preferencial é a cidade, encarada como centro difusor de perversão moral. (p. 39)  

 

 

Nota-se que muda o tipo de espaço (há uma valorização da cidade em detrimento ao 

campo), mas ele enquanto elemento estrutural continua a ter a sua devida importância. Aliás, 

ele passa a ser o centro das atenções dos escritores, visto que, para os realistas e naturalistas o 

espaço era quem determinava o comportamento e as ações das personagens. Já nas narrativas 

contemporâneas, vemos uma diversificação de interesses na utilização dos espaços (físicos, 

sociais, psicológicos, simbólicos etc). Não há padrão de escrita a seguir, embora as histórias 

ocorram preponderantemente na cidade.  

Embora o espaço compareça muito significativamente em diversas obras e seja 

importante para qualquer análise, como vários críticos têm salientado, ele ainda é pouco 

estudado se for comparado às outras categorias narrativas
45

. Para se ter uma ideia, basta nos 

remetermos ao pensamento do filósofo Michel Foucault (1979), que versa sobre geografia e 

poder. De acordo com o autor, 

 

Seria necessário fazer uma crítica dessa desqualificação do espaço que vem reinando 

há várias gerações. Foi com Bergson, ou mesmo antes, que isso começou. O espaço 

é o que estava morto, fixo, não dialético, imóvel. Em compensação, o tempo era 

rico, fecundo, vivo, dialético. (p. 159)  

 

 

Ou seja, o espaço era visto apenas como mero pano de fundo para a composição das 

histórias ao passo que o tempo, ágil e dinâmico, era alvo de sucessivas investigações. Dessa 

forma, é perceptível que só se considerava o espaço físico, não dando importância ao social, 

ao psicológico e muito menos ao caráter simbólico que determinados lugares podiam assumir. 

Talvez seja por isso que eles (espaço e tempo) eram vistos isoladamente, sem interferências 

de uma ou outra categoria narrativa. 

                                                           
45 O livro O espaço geográfico no romance brasileiro (1993), traz cinco diferentes artigos escritos por teóricos 

como Tânia Franco Carvalhal e José Aderaldo Castello que analisam romances diversos sob a ótica do espaço e 

que ajudam o pesquisador a ter uma noção de como analisar a narrativa a partir desse foco. GROSSMANN, 

Judith et al. O espaço geográfico no romance brasileiro. Salvador, Bahia: Fundação Casa de Jorge Amado, 

1993.     
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Segundo Ozíris Borges Filho (2009), o interesse pelo elemento composicional "espaço" 

vem aumentando desde a década de 1960 impulsionado pela publicação de duas grandes 

obras: L'espace humain, de George Matoré e La production de l'espace, de Henri Lefebvre. 

Interesse este que atingiu diversas áreas como Física, Geografia, Arquitetura, Teoria da 

Literatura, entre tantas outras. Nesta, especificamente, cada vez mais, pesquisadores e 

estudiosos têm desenvolvido trabalhos, publicados nos mais variados suportes, acerca desse 

elemento narrativo, considerado peça fundamental para a criação e a estética literárias. 

Ainda de acordo com o autor, no geral, há basicamente seis linhas de pesquisa para se 

estudar o espaço. A primeira delas está relacionada com a forma espacial do texto literário, 

tendo como precursor o norte-americano Joseph Frank, cujas reflexões iniciais foram 

publicadas em 1945. 

Outra linha de pesquisa está relacionada com a abordagem temática do espaço, em que 

são estudados "os valores simbólicos, imaginários que impregnam a representação do espaço 

no texto literário". (BORGES FILHO, 2009: 4). Dela fazem parte teóricos como Jean-Pierre 

Richard e Gaston Bachelard. Este último autor traz em seu livro A poética do espaço (2003) 

noções importantes sobre o espaço feliz (como, por exemplo, a casa), ou seja, aquele em que 

há a ideia de posse e agrega valores tanto positivos quanto imaginados. Geralmente 

correspondem aos espaços mais particulares. 

Embora nos contos analisados por nós não tenhamos percebido essa relação entre as 

personagens e esse tipo de lugar mais reservado, propício para o autoconhecimento, são 

reflexões válidas justamente para fazermos uma espécie de contraposição, já que a 

"felicidade" das personagens de Aníbal Machado parece estar arraigada a espaços abertos. 

Também são analisados por Bachelard (2003), os espaços ainda mais íntimos e simbólicos 

como as gavetas, os cofres, os armários, os ninhos e as conchas - lugares que impulsionam o 

indivíduo a se voltar cada vez mais para si.  

Temos também a vertente estruturalista em que se busca analisar "as estratégias 

utilizadas pelo narrador na representação do espaço" (BORGES FILHO, 2009: 4), 

investigando a relação entre este e as demais categorias narrativas bem como a sua relevância 

dentro da história. Além de se preocupar com a sintaxe espacial, ou seja, com os elementos 

linguísticos que dão ideia de espaço e com os recursos descritivos, vistos como estáticos em 

oposição ao dinamismo da narração. 

A quarta linha de investigação do espaço é a do cronotopo, encabeçada por Mikhail 

Bakhtin, que por propor a indissociabilidade entre tempo e espaço difere das outras vertentes 

cuja prioridade é esse último elemento narrativo, embora possam se referir também às outras 
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categorias. Bakhtin (2010) acrescenta uma perspectiva social ao estudo dessa categoria, já 

que, segundo o autor, o cronotopo está vinculado às ideias que permeiam à sociedade na qual 

o texto foi produzido. Para ele, os motivos como encontro, despedida, perda, busca, 

descoberta, entre outros, são cronotópicos por natureza.  

As duas últimas vertentes, segundo Borges Filho (2009), são menos estudadas∕ 

analisadas pelos teóricos e se referem, respectivamente, à relação entre o espaço representado 

na obra e o espaço da leitura; e à relação entre o espaço do escritor (o real, geográfico) e o 

espaço representado na obra. Esta última vertente, defendida por Raúl H. Castagnino, é uma 

análise geopolítica, sociológica da literatura, diferenciando-se da de Bakhtin por não fazer 

relação com o tempo e por enfatizar o contexto geográfico. 

Para estudarmos o espaço ficcional nos contos de Aníbal Machado procuramos seguir o 

viés da topoanálise
46

 - terminologia utilizada por Ozíris B. Filho (2007), advinda dos estudos 

de Gaston Bachelard - e que acreditamos ser um desdobramento da linha de pesquisa que tem 

como foco a abordagem temática do espaço. De acordo com Bachelard (2003), a topoanálise 

seria uma espécie de suporte para a psicanálise, ajudando a desvendar os mistérios da mente 

humana a partir dos espaços. Dessa forma, ela "seria então o estudo psicológico sistemático 

dos locais de nossa vida íntima." (p. 28) A partir da concepção fenomenológica, ele estuda os 

espaços que são permeados de uma carga simbólica muito significativa.  

Borges Filho (2007) diverge um pouco desse conceito e amplia-o. Para o autor, a 

topoanálise é o estudo do espaço no texto literário e, assim sendo, engloba não apenas o viés 

psicológico, mas também toda e qualquer abordagem sobre o espaço, seja ela sociológica, 

estrutural, cronotópica, filosófica, entre outras. Além disso, esse tipo de análise não se 

restringe apenas à vida íntima, mas atinge patamares maiores como "a vida social e todas as 

relações do espaço com a personagem seja no âmbito cultural ou natural." (p. 33)  

Antes de adentrarmos em alguns conceitos e especificidades que nos ajudaram quanto 

ao estudo topoanalítico convém tentar definirmos, a priori, o que é espaço. É necessário 

mencionarmos que há uma diversidade de concepções que variará dependendo da perspectiva 

analítica que o pesquisador assumir a julgar pela área de interesse. Isso vale também para a 

noção de espaço literário, por isso, é importante tentar estudá-lo tendo em mente o seu caráter 

interdisciplinar. Longe de ser apenas o pano de fundo de uma determinada narrativa, esse 

elemento estrutural abrange, segundo Osman Lins (1976), tudo o que for capaz de situar o 

indivíduo. Além disso, a percepção do espaço ou do que ele constitui dependerá muito da 

                                                           
46

 Salvatore D'onofrio, em seu livro Teoria do texto (1995), também versa sobre a possibilidade de se estudar 

com mais acuidade o espaço (topoanálise) ou o tempo (cronoanálise) em uma narrativa. 
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vivência da personagem, que pode absorver os elementos espaciais ou trazer para estes algum 

novo elemento. Ele ainda nos chama atenção quanto ao fato de o próprio indivíduo também se 

constituir um espaço.  

Da confluência entre duas abordagens filosóficas surge o conceito de espaço defendido 

por Borges Filho (2007) que complementa o proposto por Lins (1976). Para o autor mineiro, 

ao tentarmos conceituar espaço devemos ter em mente a tríade "continente, conteúdo e 

observador", ou seja, devemos observar e analisar tanto os objetos que constituem esse espaço 

quanto a localização desses mesmos objetos e as relações que estabelecem entre si e com o 

observador, que pode ser a personagem ou o narrador (ou ambos em uma mesma história). 

Para Luis Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira (2001), o espaço pode 

abarcar diferentes esferas (no caso, a noção de espaço não fica presa meramente ao físico) a 

depender de como iremos posicionar a personagem mediante os outros elementos: 

 

Podemos situá-la fisicamente (criamos um espaço geográfico), temporalmente 

(definimos um espaço histórico), em relação a outras personagens (determinamos 

um espaço social), em relação às suas próprias características existenciais 

(concebemos um espaço psicológico), em relação a formas como essa personagem é 

expressa e se expressa (geramos um espaço de linguagem) e assim por diante.  

                                                                                                                    (p. 67 - 68) 

 

Já em relação às funções que o espaço pode exercer na narrativa, Osman Lins (1976), a 

partir das reflexões de estudiosos como Michel Butor, Philippe Hamon e Jean-Pierre Richard, 

propõe cinco tipos. O primeiro é a função "caracterizadora" que, ao situar a personagem, 

"informa-nos, mesmo antes que a vejamos em ação, sobre o seu modo de ser". (p. 97).  

De acordo com o autor, o espaço é geralmente restrito - um quarto, uma casa, entre 

outros - e reflete a maneira de ser da personagem a partir da escolha dos objetos, da maneira 

de dispô-los e conservar. Entretanto, a inclusão da personagem "pode ser sugerida em grande 

parte por elementos exteriores, como o bairro ou a situação geográfica". (LINS, 1976: 98) 

Sobre essa função Ozíris B. Filho chama a nossa atenção para o fato desses espaços serem 

fixos, servindo de moradia ou sendo frequentados com bastante assiduidade pela personagem. 

Outra função desempenhada pelo espaço é a de influenciar a personagem. Neste caso, a 

função caracterizadora é geralmente limitada e a influência que exerce na personagem, muitas 

vezes, restringe-se ao seu psicológico. Para Lins, na maioria das vezes, ela transforma em 

atitudes a pressão que o espaço exerce sobre si.  

A influência que o espaço exerce sobre a personagem pode se dá ao propiciar uma ação 

ou até mesmo ao provocá-la. Este último caso, segundo Lins, ocorre mediante o fato de a 

personagem não se empenhar para direcionar a sua vida, assim sendo, ela se vê sujeita a 



56 
 

fatores desconhecidos. Dessa forma, o espaço atua como "um liberador de energias secretas e 

que surpreendem, inclusive, a própria personagem" (p.100).  

Além disso, a ação provocada pelo espaço está relacionada à surpresa e ao imprevisto 

diferentemente de quando o espaço propicia-a, já que passa a se relacionar, quase sempre, ao 

adiamento, ou seja: "algo já esperado adensa-se na narrativa, à espera de que certos fatores, 

dentre os quais o cenário, tornem afinal possível o que se anuncia". (LINS, 1976: 101) A 

nosso ver essa antecipação narrativa equivale ao que Borges Filho (2007) nomeia de 

"prolepse espacial" - efetivada através de indícios espalhados no espaço que dão pistas do que 

pode ocorrer na sequência narrativa.  

Também temos como função espacial quando esse elemento narrativo apenas situa as 

personagens não se verificando algum nexo existente entre a personagem, a ação e o espaço 

em que ocorre determinada situação. De acordo com Osman Lins, vale ressaltar que, às vezes, 

quando a narrativa se torna mais complexa o espaço além de situar a personagem pode 

também enriquecê-la. 

O autor ainda aponta como função do espaço representar os sentimentos das 

personagens ou estabelecer com eles uma contraposição. No primeiro caso, o espaço está em 

harmonia com o que as personagens estão sentindo (medo, amor, raiva, etc). Constitui o que é 

chamado por Borges Filho de espaço homólogo e geralmente se refere a lugares
47

 em que as 

personagens estão apenas transitando. Já no segundo caso ocorre justamente o contrário. O 

espaço, nomeado de heterólogo pelo estudioso mineiro, mostra-se indiferente aos sentimentos 

da personagem. Ao final das reflexões sobre as funções do espaço Lins faz uma observação 

importante mencionando que o próprio tempo pode exercer uma função espacial - fato que 

demonstra como ambos estão imbricados.  

Outro escritor que versa sobre as funções do espaço é Yves Reuter (2007). Para o autor, 

o espaço serve para definir a fixação realista ou não da narrativa, ou seja, ele pode produzir a 

impressão de que a história é real, a partir de indicações precisas que correspondem à nossa 

realidade como também pode fazer referência a um universo imaginário ou simbólico. 

Entretanto, segundo o autor, às vezes o espaço está tão bem construído que passamos a 

acreditar que ele realmente existe. 

                                                           
47

 Compartilhamos do mesmo pensamento de Ozíris B. Filho em relação ao conceito de espaço e de lugar. 

Segundo o autor, para efeito de análise os dois termos são sinônimos, não fazendo diferença para o topoanalista a 

sua possível distinção. Entretanto, há outros escritores que discordam dessa postura como Milton Santos, Yi-Fu 

Tuan e Michel de Certeau. Este, por exemplo, nomeia de lugar a ordem em que se distribuem componentes nas 

relações de coexistência, já o espaço é visto por ele como um lugar praticado. CERTEAU, Michel de. Relatos de 

espaço. In:______. A invenção do cotidiano. 15. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 
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Yves Reuter (2007) também elenca como funções espaciais a estruturação dos grupos 

de personagens que são, segundo o autor, constantemente postas em campos antagônicos, 

divididas por fronteiras concretas ou simbólicas; e a marcação de etapas na vida e nas ações 

das personagens. Vale salientar que essas funções mencionadas pelos autores além de não 

serem estanques (inclusive em uma mesma narrativa o espaço pode desempenhar variadas 

funções) também não esgotam as possibilidades de surgimento de outras tantas, sendo assim, 

nada impede o pesquisador de perceber alguma outra função no decorrer de sua análise. 

Definida a noção de espaço bem como as suas funções, passemos para a menção de 

alguns conceitos que foram necessários para a nossa topoanálise. Um deles diz respeito à 

utilidade ou não dos recursos que o narrador lança mão na narrativa com o intuito de situar a 

ação - são os chamados motivos que, para o formalista russo Tomachévski (1976), 

correspondem à menor parte temática da obra e, por isso, não podem ser decompostos.  

De acordo com o teórico, os motivos podem ser associados, quando não podem ser 

retirados da narrativa porque prejudicam o seu entendimento; ou livres que, ao contrário 

daqueles, podem ser retirados sem prejuízo para "a sucessão cronológica e causal dos 

acontecimentos". (p. 175) Ou seja, a sua retirada não prejudica a história em si (a fábula), 

entretanto, ela pode causar danos ao seu desenvolvimento (a trama), já que servem para 

caracterizar a ação, as personagens ou os espaços.  

Na opinião de Georg Lukács (1965), os motivos livres (chamados por ele de 

componentes acidentais) são necessários na narrativa uma vez que sem eles tudo comparece 

sem concretude e sem vida na obra. Segundo o autor húngaro, 

 

Nenhum escritor pode representar algo vivo se evita completamente os elementos 

acidentais; mas, por outro lado, precisa superar na representação a casualidade nua e 

crua, elevando-a ao plano da necessidade. (p. 46)   

 

Para Lukács, os motivos livres∕componentes acidentais devem comparecer na narrativa 

na "medida certa", ou seja, nem de um modo escasso nem excessivo. Cada motivo deve ser 

utilizado pelo escritor de uma maneira que aquele exija, de certa forma, um significado dentro 

do contexto para não ser apenas mero elemento que faz parte da descrição.  

Tomachévski ainda classifica os motivos a partir da ação objetiva que descrevem, 

dividindo-os em motivos dinâmicos (modificam a situação mediante a ação das personagens) 

e motivos estáticos (não modificam a ação). De acordo com o autor, nem todo motivo livre é 

estático, embora isso aconteça em grande parte das situações, dessa forma, pode ocorrer de 

um motivo estático ser também associado. São motivos estáticos, para o teórico, as descrições 
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da natureza, do lugar, da situação, das personagens e de seus caracteres, já os fatos e gestos da 

personagem são dinâmicos. 

Outra classificação trazida por Tomachévski (1976) está relacionada com a introdução 

dos motivos e de seus conjuntos, cujo sistema de procedimento se chama motivação. Os 

procedimentos de motivação são separados de acordo com a sua funcionalidade. Eles se 

dividem em: motivação composicional (consiste na economia e utilidade dos motivos), 

motivação realista (a obra é convencional e artificial, assim, a ação é percebida como 

verossímil) e motivação estética (relacionada com a própria criação artística da obra).  

Ainda em relação à motivação composicional é necessário mencionar que ela, segundo 

o autor, pode aparecer introduzindo os motivos como procedimentos de caracterização
48

. 

Assim sendo, pode se harmonizar com a ação através de uma analogia psicológica (o motivo 

da natureza em consonância com o que acontece com as personagens) ou por contraste (como, 

por exemplo, o motivo da natureza indiferente para o que acontece com as personagens). Ele 

ressalta também que a narrativa pode conter uma motivação falsa, sendo posta com a intenção 

de ludibriar o leitor, acostumado "a interpretar cada detalhe da obra de uma maneira 

tradicional." (p. 186)  

Para se analisar com mais precisão o elemento espacial de uma obra literária é 

necessário, de acordo com Ozíris Borges Filho (2007), inicialmente fazermos um 

levantamento de seus espaços e, em seguida, se possível, segmentá-los
49

, ou seja, dividi-los 

em grandes ou pequenos espaços a depender das movimentações ocorridas nesses lugares. 

São chamados de macroespaços, como o próprio nome já sugere, aqueles maiores e que 

podem aparecer na narrativa polarizados em regiões, países ou até mesmo entre campo e 

cidade. Já os microespaços, obviamente, são aqueles menores, divididos pelo autor em 

cenário e natureza. 

Cenário, para o autor, é todo e qualquer espaço criado pelo homem. Dessa forma, são 

considerados como tal os edifícios, as ruas, as casas, os meios de transporte, as escolas, as 

instituições em geral e tantos outros impossíveis de serem todos elencados, já que, a cada dia, 

surgem mais e mais cenários criados para satisfazer as necessidades do homem de se 

locomover e de viver. Em contrapartida temos a natureza, terminologia utilizada para 

designar tudo o que não foi criado, ou foi pouco modificado, pelo homem, existindo sem 
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 O que o formalista russo trata como um caso de motivação composicional, Osman Lins e Ozíris B. Filho veem 

como uma das inúmeras funções exercidas pelo espaço.  
49

 A ideia de segmentação mencionada por Borges Filho advém de autores como Fernando Lázaro Carreter e 

Cecília de Lara, cujas reflexões estão presentes em seu Manual de explicação de textos (s∕d), embebidos por uma 

linha de análise francesa de mesmo nome; e também está presente no livro Lições de texto (2010), de Platão e 

Fiorin.  
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depender da vontade humana como, por exemplo, os rios, o mar, as montanhas, os desertos, 

as florestas entre outros, todos, dependendo da forma como são colocados na narrativa, 

bastante significativos. 

Ozíris B. Filho (2007) ainda pontua a possibilidade da existência de espaços híbridos 

que, segundo o autor, são aqueles que se constituem tanto da natureza quanto do cenário 

como, por exemplo, o jardim - "espaço riquíssimo numa investigação topoanalítica devido a 

seus inúmeros valores simbólicos." (p. 49) 

Podem estar atrelados aos microespaços o ambiente, a paisagem e o território. Segundo 

o autor, as teorias que versam sobre espaço não deixam muito clara a noção de ambiente. Para 

o estudioso mineiro, ambiente é "a soma de cenário ou natureza mais a impregnação de um 

clima psicológico" (p. 50), não bastando apenas o narrador apresentar o espaço. Este tem que 

estar em harmonia com a ação das personagens. De acordo com Borges Filho (2007) "essa 

conjunção de fatores, espaço e ação, não é casual, ou seja, percebe-se uma intencionalidade. 

Essa intencionalidade é característica da construção do ambiente." (p. 51) 

Osman Lins (1976), embora nomeie de outra forma, também traz já na década de 1970 a 

noção desse importante conceito, definindo-o como atmosfera. Segundo o autor ela é uma 

 

designação ligada à ideia de espaço, sendo invariavelmente de caráter abstrato - de 

angústia, de alegria, de exaltação, de violência etc. -, consiste em algo que envolve 

ou penetra de maneira sutil as personagens, mas não decorre necessariamente do 

espaço, embora surja com frequência como emanação deste elemento, havendo 

mesmo casos em que o espaço justifica-se exatamente pela atmosfera que provoca. 

                                                                                                                            (p. 76) 

     

 

Quanto à paisagem, devido ao seu caráter polissêmico, uma de suas acepções pode estar 

relacionada com a noção de equivaler a todo o espaço que a nossa visão conseguir apreender. 

Entretanto, para a maioria dos estudiosos, sobretudo geógrafos, o conceito de paisagem 

abrange outras características como vivência e fruição, tendo sempre como premissa o olhar, a 

percepção de quem observa. É a essa conclusão que Borges Filho chega a partir de uma gama 

de conceituações. Muito além da simples visão de uma determinada área (não descartando a 

sua extrema importância para se chegar à definição) o que deve estar em mente para definir 

paisagem é não só a vivência que o homem tem com o espaço em que está inserido, mas 

também a fruição estética que ele lhe atribui, seja de beleza ou não. 
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De acordo com o autor, é a partir da coleção O Cosmos
50

, de Alexander Von Humboldt 

que o conceito de paisagem começa a ser atrelado a uma conotação estética extremamente 

vinculada à vivência de natureza da burguesia. Na obra, Humboldt demonstra, ao analisar as 

descrições da natureza em várias áreas como literatura, pintura e ciência realizadas até a 

primeira metade do século XIX, que a atitude diante da natureza variava de pessoa para 

pessoa.  

Segundo Borges Filho (2007), a paisagem como sendo a natureza observada com prazer 

nasce juntamente com a burguesia "que, ao sair da cidade para descanso, suspende 

temporariamente os interesses pragmáticos e concede-se uma visão puramente estética de uma 

região." (p. 26). O autor frisa ainda que esse olhar para a natureza se mistura com o topos 

literário da Arcádia (locus amoenus). A partir desse entrelaçamento a natureza aprazível e 

acolhedora passou a fazer parte da concepção de paisagem, historicamente convencionando 

associar esta a algo que se localiza fora dos limites citadinos. É importante ressaltarmos que 

atualmente a noção de paisagem está ligada tanto à natureza quanto à cidade, ou seja, divide-

se em paisagem natural e urbana.   

Por último, temos o conceito de território, cuja denominação está relacionada com a 

ideia de "espaço dominado por algum tipo de poder" (BORGES FILHO, 2007: 28), quer seja 

do ponto de vista político, quer seja do ponto de vista da relação de dominação-apropriação. 

Em qualquer caso, as relações são regidas pela ideia de poder. Por isso, em uma análise 

literária se houver algum espaço territorial é preciso observar as relações de poder que são 

estabelecidas, saber quem está subordinado a quem. 

Para o autor, o poder pode ser exercido tanto pela coerção, quando há o uso da força 

para que o outro satisfaça a sua vontade; quanto pela sedução, quando através de gestos ou 

palavras o indivíduo convence alguém de fazer aquilo que deseja. Outra ideia importante 

ressaltada por ele, em relação ao poder, faz referência ao fato deste determinar as relações 

entre as pessoas, entre dominantes e dominados, entre subordinantes e subordinados. 

Em relação às terminologias que utilizamos para espaço, lugar, cenário, natureza, 

ambiente e território devemos fazer uma ressalva. Sabemos que há outras concepções que 

norteiam esses termos, já que se fazem presentes em várias áreas distintas como, por exemplo, 

na Geografia, na Arquitetura, na Filosofia, cada qual seguindo perspectivas analíticas que ora 

se aproximam, ora se diferenciam. Contudo, não é nosso interesse discorrer sobre cada uma 

dessas concepções em cada uma dessas áreas. Pelo contrário, para efeito prático no que diz 
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 Obra composta de cinco volumes que versa sobre as explorações científicas realizadas pelo autor entre 1799 e 

1804 na América Central e na América do Sul. 
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respeito ao desenvolvimento do nosso trabalho e pelo viés de nossa análise é necessário estar 

bem claro como entendemos cada um desses conceitos. Por isso, valemo-nos das noções 

utilizadas pela topoanálise.    

Vale ressaltarmos que embora pareça pragmático ou até mesmo mecânico esse tipo de 

análise, precisamos ter em mente que inicialmente deve haver esse levantamento acerca dos 

espaços até para podermos ter uma noção de quantos aparecem significativamente na 

narrativa, quais prevalecem, qual o tipo, qual a importância que ocupam na história, etc. 

Entretanto, realizada essa etapa, o pesquisador deve partir para o que julgamos ser o mais 

importante da análise do texto: observar as relações de sentido que mantém entre si e com os 

outros elementos. Também devemos atentar para o fato de como os espaços são construídos 

pelo observador. É a análise das relações estabelecidas entre as partes e o todo textual.  

Além de fazermos o levantamento acerca dos espaços é necessário também para analisá-

los observar as coordenadas
51

 presentes no texto narrativo, que servem para darmos maior 

precisão à análise, caso elas se façam presentes no texto narrativo. Salvatore D'onofrio (1995), 

ao discorrer sobre elas, frisa a existência de uma espacialidade dimensional, ligada à ideia da 

horizontalidade que, segundo o autor, "é própria do espaço humano ou natural" (p. 97), e da 

verticalidade que se associa, ainda de acordo com o autor, ao espaço divino ou sobrenatural, 

podendo se estender ao próprio homem enquanto espaço na oposição entre membros 

superiores e inferiores; e de outra espacialidade vista como não dimensional. Esta relacionada 

à oposição entre o espaço interior ou fechado (espaço subjetivo, da enunciação) e exterior ou 

aberto (relacionado ao universo dos objetos, ao relato). 

Ele ainda faz a divisão do espaço em tópico, que se identifica com o espaço feliz 

proposto por Bachelard, ou seja, onde nos sentimos seguros, protegidos, do qual temos 

conhecimento e certo grau de intimidade; em atópico que contrariamente ao anterior se 

identifica com o desconhecido, por isso, a sensação de insegurança e de desproteção, embora 

às vezes suscite à ideia de fascínio mediante o mistério que envolve o espaço como, por 

exemplo, a floresta (espaço frisado também por Bachelard); e, por último, temos o utópico 

que se associa ao espaço da imaginação e do desejo.   

Para Borges Filho (2007), "as coordenadas espaciais são a espacialidade que se organiza 

em torno, basicamente, dos eixos horizontal e vertical". (p. 57) Neste, cabe ao pesquisador 

verificar as coordenadas que giram em torno da tríade: alto, médio e baixo. Embora, muitas 
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 Em seu livro Teoria do romance (1989), Donaldo Schüler, ao discorrer sobre espaço, comenta sobre algumas 

coordenadas espaciais a partir da análise de obras, sobretudo regionalistas, frisando a relação entre norte e sul, 

leste e oeste. Ele também comenta sobre macro e microespaços como Europa e América, campo e cidade, 

respectivamente.  
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vezes, esse eixo se divida nas duas polaridades opostas: alto e baixo, como afirma o autor. Já 

o eixo horizontal se divide em frontalidade (diante e atrás) e lateralidade (direita e esquerda).  

Além dessas coordenadas, o autor ainda cita algumas outras. São elas: a 

prospectividade, equivalente a polaridade "perto" e "longe"; a centralidade, que responde pela 

divisão entre centro e periferia; a amplitude, relacionada com as ideias de vasto e restrito; e, 

por fim, a interioridade que diz respeito aos opostos interior e exterior. Estes em uma leitura 

mais ampla podem equivaler ao fechado e ao aberto, respectivamente.  

Para Yi-Fu Tuan (1998), as categorias espaciais relacionadas ao aberto e ao fechado 

podem tanto ajudar a desencadear estados patológicos como a agorafobia (pavor de se sentir 

sozinho em lugares abertos) e a claustrofobia (há o mesmo sentimento de pavor só que ocorre 

em lugares fechados), quanto estimular sentimentos topofílicos, visto que o espaço aberto 

pode ser associado à liberdade, à promessa de aventura, à luz, ao domínio público etc, já o 

fechado pode se relacionar com a privacidade, com a proteção, com a segurança do útero ou 

com a escuridão, entre outras possibilidades. 

De acordo com Ozíris B. Filho (2007), é uma tendência da mente humana polarizar a 

sua compreensão do mundo. Isso ocorre, muitas vezes, devido a fatores biológicos. Para 

comprovar essa reflexão o autor lança mão dos estudos de Herbert H. Clark, que discorre 

sobre a contribuição dos estudos biológicos para a noção de espaço e, mais especificamente, 

para as coordenadas espaciais. No geral, as reflexões desse autor giram em torno da 

associação feita entre o corpo humano nas posições ereta e deitada e as coordenadas vertical e 

horizontal, respectivamente. A partir dessa associação, verifica-se que o homem tem dois 

lados simétricos (direita e esquerda) e dois lados assimétricos (frente e atrás), sem contarmos 

com as coordenadas acima e abaixo, relacionadas ao nível do solo.  

Mas qual a importância dessa conclusão? Para o autor, é por causa dessas constatações e 

do fato do homem perceber o mundo principalmente através de órgãos localizados na parte da 

frente, bem como a sua locomoção ser sempre impulsionada para frente, que a mente humana 

desenvolveu essa tendência de se valorizar determinadas coordenadas espaciais como o que 

está acima ou em nossa frente em detrimento, muitas vezes, do que está abaixo ou atrás de 

nós.  

É evidente, como bem lembra Borges Filho, que os valores atribuídos a essas 

coordenadas podem mudar de uma narrativa para outra a depender do modo como o narrador 

julga determinado eixo espacial. Além disso, devemos lembrar que essa valorização ou não 

das coordenadas também está associada ao viés cultural que pode mudar de geração para 

geração, nas mais diversas culturas.  
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Outro aspecto que devemos observar ao analisarmos o espaço na narrativa é a 

ambientação. De acordo com Osman Lins (1976), ela é "o conjunto de processos conhecidos 

ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente
52

" (p. 

77), observando que para avaliarmos o espaço é preciso levar em consideração o nosso 

conhecimento de mundo e para a ambientação termos em mente certo conhecimento da arte 

narrativa até para podermos analisar melhor os recursos estilísticos do autor.  

Valendo-se das reflexões de Lins, Ozíris B. Filho (2007) propõe uma nova 

terminologia. Para o autor, é mais apropriado chamar de espacialização
53

 esse modo pelo qual 

o espaço é inserido na história, já que, ambientação nos remeteria à ideia de ambiente que, 

como vimos anteriormente, na opinião dele, trata-se de outro aspecto. Ele ainda faz outra 

ressalva importante, lembrando que a noção de espacialização está muito ligada à de 

focalização, já que a criação e a percepção do elemento espacial se dão através do narrador ou 

do eu-lírico, no caso de poesia. Daí a nossa atenção, enquanto pesquisadores, para o modo 

como o narrador constrói o(s) espaço(s). 

Quanto aos tipos de espacialização, ele mantém a mesma terminologia de Lins, que a 

divide em três: franca, reflexa e dissimulada ou oblíqua. No primeiro tipo, há apenas a "fala" 

do narrador, mas, em alguns casos a espacialização franca "pode ser levemente mediada pela 

presença de uma ou mais personagens" (LINS, 1976: 80). Mesmo ocorrendo isso, o narrador 

continuará a ser o observador do espaço. Osman Lins ainda nos chama atenção quanto ao fato 

de se a narrativa for contada em terceira pessoa, a espacialização é acentuada caso haja algum 

tipo de reação diante do que for descrito. Em primeira pessoa, isso ocorre quanto menos se 

perceber a presença do narrador, visto que ambas as situações "representam, no caso, 

interrupções mais fundas do fluxo narrativo". (p. 80) 

Já a espacialização reflexa é característica das narrativas contadas em terceira pessoa 

embora compareça também nas contadas em primeira pessoa. Segundo Lins, ela atende 

parcialmente à exigência do estudioso francês Philippe Hamon de manter em foco a 

personagem para se tentar evitar uma temática vazia, ou seja, dotada apenas de descrição 

objetiva como ocorre, na maioria das vezes, com a franca. Assim sendo, nesse tipo de 

espacialização perceberemos a subjetividade que é dada à descrição. Em raras ocasiões, para 

Lins (1976), o narrador em primeira pessoa transfere para outra personagem a percepção do 

espaço. 
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 Na opinião de Lins ambiente é sinônimo de espaço. 
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 Optamos, neste caso, em adotar a terminologia exposta por Borges Filho para evitar equívocos, visto que ele 

nos traz mais informações sobre ambientação∕espacialização.     
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Outro detalhe mencionado pelo autor e relacionado à temática vazia é que tanto a 

espacialização franca quanto a reflexa são reconhecidas "pelo seu caráter compacto ou 

contínuo, formando verdadeiros blocos e ocupando, por vezes, vários parágrafos" (p. 83), para 

mostrar o espaço. Dessa forma, percebe-se que há uma valorização, em um dado momento, 

por parte do narrador em se descrever a situação, o contexto em que as personagens estão 

inseridas (ou até mesmo descrever elas próprias). Nesse momento, há uma suspensão da ação 

que se for prolongada pode gerar o que Hamon chama de vazio narrativo.  

Ao comentar sobre essas reflexões do teórico francês contidas no livro de Osman Lins, 

Antonio Dimas (1987) afirma que "na medida em que a prioridade da ação deixou de existir, 

desapareceu o elemento dinâmico que a caracterizava e, nessa brecha, instalou-se a inércia 

momentânea da descrição que se ocupa de objetos e não mais de sujeitos ativos" (p. 24). É 

justamente nessa inércia e na tendência para o detalhismo, para a objetivação e congelamento 

dos seres e dos objetos que reside, na opinião do autor, a maior vulnerabilidade da descrição, 

contrapondo-a "ao dinamismo da narração, sempre interessada num fato potencialmente 

carregado de tensão". (p. 41)   

Entretanto, precisamos destacar que essa interrupção narrativa não necessariamente irá 

diminuir o valor da obra, que deve ser avaliada "em função do próprio contexto onde tal 

passagem se insere e nunca de forma isolada." (DIMAS, 1987: 24) Além disso, os escritores, 

sobretudo os realistas e naturalistas, tentam compensar, na medida do possível, essa unidade 

descritiva, mesclando-a com a descrição de elementos dinâmicos, chamados de plenos, como 

bem lembra Lins (1976), valendo-se das reflexões do teórico francês.  

Quando nos voltamos para algumas narrativas modernas percebemos que elas têm 

quebrado um pouco esse paradigma, já que 

 

(...) os escritores têm evitado longas descrições. (...) elas são mais curtas e 

entremeadas com reflexões ou ações da personagem, diminuindo sensivelmente a 

suspensão da narrativa. Há uma imbricação dos três recursos de construção de texto: 

o descritivo, o narrativo e o dissertativo, tornando-se difícil a separação deles a não 

ser fragmentando-se completamente o texto.       (BORGES FILHO, 2007: 65)  

 

Por último, temos a espacialização dissimulada ou oblíqua que, diferentemente da 

reflexa (cujo sujeito tende a ser passivo e quando expressa reação é sempre interior), 

apresenta uma personagem ativa, identificada através do enlace entre o espaço e a ação. Lins 

(1976) ainda nos chama atenção para a relevância de dois aspectos que podem ajudar na 

apreensão da espacialização e que se relacionam entre si. São eles: a ordenação e a precisão 

dos elementos espaciais. Caso isso não ocorra, pode ocasionar uma espacialização 
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desordenada, ou seja, por não haver um ajuste entre linguagem e descrição o narrador apenas 

cataloga esses elementos.  

Ozíris Borges Filho (2007) amplia as reflexões de Osman Lins sobre espacialização. 

Para o escritor mineiro, o espaço pode ser apresentado de forma abundante (espaço descrito 

com grande quantidade de detalhes) ou moderada (inversamente, neste caso, o espaço é 

descrito com poucos detalhes); minuciosa (esses detalhes são esmiuçados) ou panorâmica (o 

espaço é apresentado através de indicações gerais).  

É importante frisarmos dois pontos levantados pelo autor. Um deles é que não 

necessariamente a forma abundante estará relacionada com a minuciosa e a moderada com a 

panorâmica. No geral isso ocorre, entretanto, pode acontecer do espaço ser apresentado de 

modo abundante e ser panorâmico ou moderado e ser minucioso. Isto dependerá de cada 

escritor e do modo como ele quer abordar o elemento espacial. O outro ponto a ser ressaltado 

é que a valorização de cada uma dessas formas pode mudar dependendo da época, do 

contexto literário em que a obra foi produzida.    

A espacialização ainda pode ser apresentada de maneira objetiva ou subjetiva. Quanto 

menos o narrador ou o eu lírico, pensando-se na poesia, demonstrar sentimento em relação ao 

espaço, mais este será descrito de forma objetiva. Para tanto, segundo o autor, muitas vezes o 

narrador se utiliza de verbos no infinitivo para tornar mais imparcial a narrativa. 

Contrariamente a isso, a espacialização será tanto mais subjetiva quanto mais o narrador 

demonstrar os seus sentimentos em relação ao espaço. Borges Filho (2007) nos alerta que é 

difícil falarmos de narrativas cuja espacialização se apresenta apenas objetivamente ou 

subjetivamente. O mais adequado é falarmos de predominância, "mesmo admitindo-se 

teoricamente um grau zero da objetividade e subjetividade". (p. 68) 

Para se estudar o espaço ficcional também devemos observar os gradientes sensoriais, 

que já comparecem, embora embrionariamente, nas reflexões de Osman Lins
54

 (1976). De 

acordo com o autor,  

 
Não se deve o estudioso do espaço, na obra de ficção, ater-se apenas à sua 

visualidade, mas observar em que proporção os demais sentidos interferem. 

Quaisquer que sejam os seus limites, um lugar tende a adquirir em nosso espírito 

mais corpo na medida em que evoca sensações. (p. 92) 

 

 

Ao comentar sobre a contemplação e sobre a apreensão da imagem, ele ainda reforça a 

relevância dos sentidos, mencionando que 
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 O crítico no decorrer do livro ainda nos fornece alguns exemplos advindos de romances que comprovam a 

importância dos cinco sentidos. 
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Conquanto a apreensão simultânea da imagem seja em grande parte ilusória, 

exigindo o que poderíamos chamar uma leitura (não linear, mas fragmentária ou 

sinuosa), o certo é que o quadro, a sala, a paisagem, apresentam-se aos nossos 

sentidos como uma totalidade. Atenda-se ainda à circunstância de que toda 

contemplação é um fenômeno nada simples e infinitamente matizado: diante do 

quadro, só a visão é invocada, mas a intensidade da sua leitura vai depender do 

estado de espírito e, principalmente, do nível cultural do contemplador; a 

temperatura, o silêncio reinante ou os ruídos, eis também alguns pormenores que 

poderão pesar quando observamos uma sala; a leitura da paisagem é incompleta se 

não se nota a ausência ou a intensidade do vento, o odor de resina ou de fumaça, o 

zumbir dos insetos etc. (Grifo do autor, p. 77-78) 

 

A imagem embora se apresente em totalidade para os nossos sentidos só se efetiva 

plenamente se, através do nosso conhecimento de mundo, soubermos interpretar e apreender o 

que significa cada sensação nossa diante do que estamos contemplando. Da mesma forma, 

ocorrerá no texto narrativo. Para compreendermos na totalidade determinados espaços é 

necessário observarmos quais os sentidos acionados pelo narrador, não podendo nos ater 

apenas à visão, que geralmente é o mais explorado. Cada sentido, a seu modo, pode 

possibilitar a abertura de um leque de significados, denotativos ou figurativos, na medida em 

que comparece mais intensamente ou não na narrativa.  

Dino Del Pino (apud BORGES FILHO, 2007) também discorre sobre a importância de 

se observar os gradientes sensoriais. Ele menciona que 

 

Considerando que cada um dos sentidos humanos estabelece em princípio, diferente 

distanciamento entre sujeito e objeto, a análise dos aspectos sensoriais dominantes 

no texto, ou em seus fragmentos, pode consistir em recurso heurístico eficiente para 

a eficácia dos resultados a obter no percurso interpretativo do sentido textual. (p. 69) 

                                                             

 

Através dos sentidos percebemos o mundo, os seus espaços e isso acontece de uma 

maneira particular, subjetiva. Del Pino atenta para o fato de cada sentido possuir uma 

diferente relação de proximidade∕distanciamento com o espaço. Dessa forma, se observarmos 

bem, temos, por exemplo, a visão como o sentido que abrange a maior distância entre o 

indivíduo e o espaço. Em posição oposta temos o paladar que, sem dúvida alguma, é o sentido 

que estabelece entre o indivíduo e o espaço o maior nível de aproximação.   

Em consonância com essas reflexões, Yi-Fu Tuan (1980) afirma que não só 

individualmente as pessoas percebem o espaço de maneira diferente, mas também quando 

estão inseridas nos grupos sociais. Isto está atrelado tanto à nossa formação cultural (que 

recebe padrões de interpretação específicos) quanto à própria constituição física de cada 

indivíduo. Como expõe o autor, vale salientar que até mesmo essa percepção diversificada 

tem as suas limitações devido ao fato de pertencermos à mesma espécie. Assim sendo, é 



67 
 

possível tentarmos entender como cada indivíduo vê e sente os espaços pelos quais ele 

transita ou reside. 

Ao discorrer sobre os sentidos Tuan (1980) dá grande destaque à visão mencionando 

que "o homem depende mais conscientemente da visão do que dos demais sentidos para 

progredir no mundo" (p. 7), e ressalta que diversas informações vêm muito mais através da 

visão do que através do tato, da audição, do olfato ou do paladar. Além disso, ele frisa como 

duas grandes qualidades da visão humana, comparando-a com a de outros animais, sobretudo, 

mamíferos, a nossa capacidade de distinguir cores e de possuir uma visão estereoscópica 

(visão nítida e tridimensional do que está em nossa frente). Entretanto, observa Tuan, devido à 

localização do nosso órgão de visão, o campo visual é limitado. Neste caso, são os outros 

sentidos, segundo o autor, que ampliam e enriquecem esse campo.  

Intrinsecamente ligadas à visão temos as cores. Ainda de acordo com o autor, muito 

precocemente despertamos a nossa sensibilidade em relação a elas, relacionando-nos, 

instintivamente ou não, e sendo levados também pela nossa formação cultural, a atribuir 

caráter valorativo a cada uma delas.  

Quanto às cores, Ozíris Borges Filho (2007) afirma que todo espaço está associado à luz 

(ou à falta dela), quer seja na forma monocromática (detém uma cor só: branco ou preto), quer 

seja na cromática (as demais cores como, por exemplo, azul, amarelo, vermelho), e ao fazer 

uso de alguma delas o narrador ou eu-lírico certamente estará atribuindo-a algum sentido. Por 

isso, é importante entendermos qual a simbologia trazida para o texto, mais especificamente, 

para a percepção dos espaços, através da utilização das cores. É interessante observarmos 

atentamente como cada uma delas está posta no texto, já que a mesma cor pode diferir de 

significado dependendo da forma como foi inserida na narrativa. Em meio à diversidade de 

cores bem como de significados, iremos nos deter especificamente a duas delas: branco e 

preto - cores antagônicas, mas muitas vezes complementares, que são extremamente 

simbólicas e bastante recorrentes nos contos de Aníbal Machado. 

Para Yi-Fu Tuan, em todas as sociedades iremos encontrar essa divisão entre as cores 

branca e preta, bem como entre os seus correlatos claridade e escuridão, sombra e luz, dia e 

noite respectivamente, sempre carregadas de simbologias tanto positivas quanto negativas, 

embora comumente o branco seja associado apenas às coisas positivas e o preto às negativas, 

constituindo cores irreconciliáveis. O branco, por exemplo, pode significar luz, pureza, 

espiritualidade, alegria, bondade, intemporalidade, divindade, etc como também pode 

negativamente significar o luto e a morte, denotando lividez, falta de sangue, aparições - 

muito comum em algumas culturas do Oriente. Já o preto pode significar tanto sabedoria, 
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potencial, maternidade, sofisticação, entre outros significados, como, em contrapartida, 

simbolizar também a maldade, a violação, a morte, atribuições que lhe são mais comuns. 

Ainda de acordo com o autor, a cor preta associada ao negativo pode estar relacionada a 

dois argumentos levantados pelo estudioso J. Gergen Kenneth: o medo da noite e do escuro 

comum na infância, (ou seja, medo do desconhecido ou do que pode acontecer pela pouca ou 

nenhuma visibilidade); e a relação da cor preta com a noção de cegueira (falta de visão que 

leva o indivíduo à escuridão).  

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2012) afirmam que a cor branca, em geral, está 

associada a uma acepção diurna de símbolos, representando, na simbologia cristã, a 

transfiguração, a graça e a revelação. Ela também pode se relacionar à ideia de limite e de 

passagem, tendo-se em mente os ritos de iniciação. Em contrapartida, temos a cor preta 

simbolizando o regime noturno dos símbolos e, portanto, ligada, mais frequentemente, à 

frieza e à negatividade dos símbolos, sendo associada constantemente às trevas, às regiões 

infernais, ao caos, à angústia e à condenação. Segundo os autores, em algumas culturas, a cor 

preta representa a fecundidade; a terra fértil e o espaço (subterrâneo) em que há regeneração 

do mundo diurno, além de ser símbolo de ignorância em contraposição ao conhecimento que é 

representado pela cor branca. 

Dois outros sentidos ressaltados por Yi-Fu Tuan (1980) são o tato e a audição. Em 

relação ao primeiro sentido o autor afirma que sem ele dificilmente iríamos sobreviver, pois é 

através do toque que experimentamos a resistência, a pressão dos seres e dos espaços e temos 

uma maior precisão acerca de tudo ao nosso redor. Isto é verificado da mesma forma nas 

narrativas através das qualidades espaciais táteis.  

Já a audição, segundo o autor, embora não seja tão precisa quanto à visão, também é 

muito importante porque, muitas vezes, sensibilizamo-nos com o espaço mais com o que 

ouvimos do que com o que vemos. Ele elenca vários recursos auditivos como, por exemplo, a 

chuva caindo no telhado, o assovio do vento, o choro, o barulho (ou a falta dele) - todos eles 

repletos de significados que, se utilizados em uma narrativa, podem ser denunciadores da 

relação espaço e personagem. Uma importante observação faz o autor em relação ao espaço: a 

nossa experiência "é aumentada grandemente pelo sentido auditivo, que fornece informações 

do mundo além do campo visual" (p. 11).  

Temos ainda como gradientes sensoriais o olfato e o paladar. De acordo com Tuan, 

modernamente, a noção que se tem de espaço ideal é aquele sem nenhum tipo de cheiro, o 

que, para ele, é uma atitude equivocada, já que esse sentido é muito sensível e consegue 

captar uma diversidade de informações acerca dos espaços em que a personagem está 
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inserida. Além disso, o olfato mais do que os outros sentidos pode evocar lembranças e 

sensações diversas através do odor.    

Ozíris Borges Filho (2009) acrescenta ainda o paladar. Para ele, esse sentido também 

pode exercer a mesma função do olfato citada anteriormente, já que, através do palato, 

sentindo os "gostos" (doce, amargo, azedo, salgado), podemos nos remeter a outros espaços 

(imaginários ou não) e a outros tempos. Na literatura, um grande exemplo disso está presente 

no livro No caminho de Swann (1987), de Marcel Proust em que a personagem evoca um 

tempo e um espaço distantes a partir da experiência com um biscoito (madeleine) imerso em 

uma xícara de chá.  

Entre todos os sentidos o paladar é o menos explorado na literatura para expressar a 

percepção do elemento espacial devido a sua própria natureza próxima de contato entre 

espaço e personagem. Para o autor, é possível fazer uso desse sentido através de duas vias: a 

do maravilhoso (bem incomum, mas que pode ocorrer como, por exemplo, ocorreu no conto 

dos Irmãos Grimm João e Maria, em que as personagens efetivamente comem o espaço da 

casa de chocolate); ou a via da conotação em que atribuímos sensações (de doce, azedo, 

amargo, etc) para a caracterização do espaço. O autor ressalta que essas vias são as únicas 

formas de se perceber o espaço em si, ou seja, a totalidade espacial, mas não de se perceber 

um objeto específico que também pode constituir um espaço.     

Um importante ensaio sobre o componente espacial é o de Antonio Candido intitulado 

"Degradação do espaço" (1993). Ao analisar o romance L'assomoir, de Emile Zola, Antonio 

Candido
55

 elenca vários espaços, dos mais gerais e amplos (como a praça, a igreja e a rua) aos 

mais particulares e restritos (quartos, escadas, lavanderia, pátios). Entretanto, seu ensaio não é 

apenas de apontamento, a análise se desenvolve em torno dos significados de cada um desses 

espaços na história bem como da sua relação com as personagens e, mais especificamente, 

com a degradação humana.  

O autor analisa como o cheiro, a comida, a umidade, o vapor, o silêncio, a sujeira, a 

escuridão, os focos de luz e calor (entre outros), servem para caracterizar os espaços. Ou seja, 

ele parte de elementos que estão intrinsecamente ligados aos gradientes sensoriais para se 

chegar à compreensão do todo. Contribuem também para caracterizar os espaços as figuras 

retóricas como metáforas, paradoxos e antíteses que, observadas com atenção, diluem no texto 

diversos significados. 

                                                           
55

 CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. São Paulo: Duas Cidades, 1993. O autor ainda escreveu outros 

interessantes ensaios que versam sobre o espaço como, por exemplo, "De cortiço a cortiço", também presente na 

obra citada anteriormente e "Entre campo e cidade", presente no livro Tese e antítese, publicado pela editora T. 

A. Queiroz, no ano de 2000, em que o autor analisa a obra de Eça de Queiroz.  
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Ainda sob a perspectiva do espaço e partindo-se das reflexões de Iuri Lotman, Ozíris B. 

Filho (2007), também frisa que a narrativa pode ser dividida em monotópicas (há um único 

espaço dentro da obra), bitópicas (o espaço é dividido, por uma fronteira, em dois 

subespaços), politópicas (a história possui diversos espaços pelos quais as personagens 

circulam e se relacionam).  

Outro aspecto importante, levantado por Borges Filho (2007), que devemos observar ao 

longo de nossa análise é a utilização, por parte do narrador, de determinadas classes de 

palavras que dão ideia de espaço e quais os efeitos de sentido que elas trazem para o texto. Na 

opinião do autor, espaço linguístico "são as possibilidades morfossintáticas dos afixos, das 

preposições, dos verbos, dos advérbios, dos pronomes, dos substantivos e dos adjetivos com 

sentido espacial." (p. 120)  

Ele também inclui nesse aspecto o estudo das figuras retóricas (que permitem um maior 

entendimento dos sentidos conotativos em relação ao elemento espacial) e da relação entre 

espaço da narração (de onde o narrador conta a história) e o da narrativa (onde acontecem os 

fatos, desenrolam as ações), por estarem interligados com o chamado espaço linguístico. 

Quanto a essa relação, o autor alerta que as coordenadas espaciais como, por exemplo, 

alto∕baixo, frente∕atrás, entre outras serão analisadas a partir da localização do sujeito que 

narra a história, já que ele é o ponto de origem dessa espacialidade. Na maioria dos casos 

esses espaços (da narração e da narrativa) não coincidem, principalmente quando a história é 

narrada em terceira pessoa. 

Observamos também, a partir do sugerido por Yi-Fu Tuan (1980) e retomado por 

Borges Filho, a relação existente entre espaço e personagem no que se constitui chamar de 

topopatia - vínculo sentimental, experimental e vivencial existente entre esses elementos 

narrativos, que pode assumir diversas formas e ser bastante variável em amplitude e 

intensidade emocional a depender de cada história. Essa relação pode ser positiva e assim 

teremos o que Tuan chama de topofilia. Neste caso, há um entrosamento benéfico entre 

personagem e espaço. Em contrapartida, quando o espaço é negativo para a personagem, 

fazendo-a se sentir mal no lugar em que se encontra, teremos a chamada topofobia. 

O estudo desse tipo de relação, seja este positivo ou negativo, precisa estar associado à 

análise da percepção (podendo ser compreendida como uma reação dos sentidos aos estímulos 

externos ou como uma ação voluntária em que alguns acontecimentos são priorizados e outros 

não), das atitudes e dos valores que as personagens atribuem ao espaço. É a percepção da 

personagem que gerará atitudes, questionamentos e ações vinculados a valores advindos da 

nossa própria formação cultural. 
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Também procuramos observar a toponímia, ou seja, buscamos estudar os nomes, 

próprios ou comuns, dos espaços que comparecem no texto que estávamos analisando. Para 

Ozíris B. Filho (2007) os topônimos podem se relacionar de três modos com o espaço: por 

semelhança (neste caso, ele reforça ou expõe uma característica do elemento espacial), por 

contraste (nesta situação, ele entra em conflito com o espaço) ou por indiferença (não há 

relação alguma entre o nome e o espaço). Esses topônimos podem ser reais dando caráter de 

realidade à obra ou podem ser criados. Neste caso, chama-nos a atenção o autor, o nome pode 

ter efeito generalizante, ou seja, o fato pode ter ocorrido em qualquer lugar. Dessa forma, a 

importância recai no acontecimento em si e não no espaço em que ele ocorreu. 

Além disso, verificamos, como orienta o autor, o percurso espacial presente nos contos, 

ou seja, o encadeamento dos espaços que comparecem no decorrer de toda a narrativa. Muitas 

vezes, por exemplo, o espaço inicial difere do espaço final e isso pode implicar uma série de 

significações. Por isso, é preciso observar cada parte do enredo (exposição, complicação, 

clímax e desfecho), a partir do percurso espacial, bem como as relações que podem ser 

estabelecidas entre elas, observação que pode suscitar várias reflexões e favorecer a nossa 

análise.   

Outro aspecto observado foi a descrição - extremamente importante para se analisar 

uma narrativa e, mais especificamente, para a criação e caracterização dos espaços. Para 

Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes (1988), ela equivale a fragmentos discursivos que 

trazem informações sobre as personagens, os objetos, o tempo e o espaço de uma determinada 

história.  

Em seu ensaio "Narrar ou descrever", Georg Lukács (1965) discute a relação entre esses 

dois modos de representar artisticamente a realidade. Para ele, o narrar está associado à 

participação do escritor, já o descrever à sua observação frente à realidade que o circunda. 

Dessa forma, o primeiro se torna mais importante, já que revela as contradições da 

complexidade humana a partir das situações ocorridas no dia a dia, ou seja, a partir das 

próprias ações, já o segundo apenas descreve-as.  

O que o autor veementemente critica são as descrições presentes em algumas obras, 

sobretudo naturalistas, que, segundo ele, são monótonas, tornam as personagens estáticas e 

surgem com a intenção "de tornar científica a literatura" (p. 76). Por isso, Lukács (1965) 

ressalta a importância de funcionalizar as descrições para manter a organicidade da obra, pois 

 

se não revelam traços humanos essenciais, se não exprimem as relações orgânicas 

entre os homens e os acontecimentos, as relações entre os homens e o mundo 
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exterior, as coisas, as forças naturais e as instituições sociais, até mesmo as 

aventuras mais extraordinárias tornam-se vazias e destituídas de conteúdo. (p. 58) 

 

 

Dessa forma, percebemos que a descrição não pode ser apenas um simples elemento 

decorativo que podemos suprimir do texto narrativo sem comprometer o seu entendimento, 

antes ela deve estar entrelaçada à história de modo que a sua presença seja justificada no 

desenrolar dos acontecimentos, atuando quer seja para esclarecer, quer seja para explicar algo 

relacionado, por exemplo, com o espaço ou com as personagens. Segundo Carlos Reis e Ana 

Cristina M. Lopes (1988), para efetivar esse entrelaçamento o narrador lança mão de vários 

artifícios como uma mudança de luminosidade ou a aproximação da personagem de uma 

janela visto que elas justificariam a importância de se descrever um objeto, um ser ou um 

determinado espaço. 

Essa estreita relação que a descrição mantém com a narrativa em si também é ressaltada 

por Gérard Genette (apud BOURNEUF E OUELLET, 1976). Ele afirma ser "mais fácil 

conceber uma descrição isenta de qualquer elemento narrativo do que o inverso, porque a 

mais sóbria designação dos elementos e das circunstâncias dum processo pode já passar por 

um começo de descrição..." (p. 141) Ou seja, a descrição, independente de comparecer na 

obra em maior ou menor proporção, tem papel fundamental nas histórias. É através dela que 

temos conhecimento mais aprofundado em relação aos outros elementos narrativos. 

Para Yves Reuter (1995), a descrição bem como as suas funções têm sofrido 

modificações no decorrer dos séculos. Segundo o autor, na Idade Média, por exemplo, ela era 

muito pouco funcional e, por isso, poderia facilmente ser retirada da história. Os espaços, 

pouco explorados, tinham um caráter mais simbólico em que apenas uma característica era 

mencionada assim como ocorria também com as personagens. O seu desenvolvimento se 

limitava a, no máximo, enumerar outras características, sem haver uma preocupação efetiva 

com a organização interna da descrição. Com exceção das crônicas, cujas descrições serviam 

para garantir a autenticidade das obras. Quanto à função descritiva, ela era voltada ao social, a 

ativar símbolos ou ações obrigatórias. 

Entre os séculos XVI e XVIII, de acordo com Reuter, a descrição sofre uma evolução. 

Ainda em XVI e XVII era a descrição ornamental que predominava, cujo intuito era buscar o 

"belo". Dessa forma, não havia tanto interesse em se descrever o real, mas lugares 

convencionais e ideais como o locus amoenus, comumente encontrado, sobretudo nos 

romances pastorais. Aos poucos, mediante as transformações sociais e o surgimento dos 

primeiros esboços de um fazer literário, esse viés imitativo presente nos escritos vai sendo 
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substituído pela vontade de se criar algo próprio, original. Dentro desse novo contexto, a 

descrição passa a ser expressiva, mostrando, cada vez mais, as particularidades do autor, além 

de adquirir uma efetiva função de exprimir mais precisamente os espaços e as personagens. 

Em XVIII, segundo Reuter (1995), há o desenvolvimento da consciência narrativa em 

consequência de uma tradição de escrita que se firma, de uma autonomização dos escritores e 

de um aumento do público-leitor. A descrição passa a ser vista como uma desaceleração da 

narrativa, cujas funções giram em torno de ensinar algo ao leitor (função documentária) e de 

"explicar" o país e os seus habitantes (função metonímica), comprometendo, assim, o gosto 

pelo gênero literário. Apesar dessas mudanças, a descrição expressiva continua a ter o seu 

espaço tanto nesse período quanto nos séculos XIX (com os românticos) e XX, "através das 

relações metafóricas entre elementos da natureza e emoções ou sentimentos das personagens". 

(REUTER, 1995: 27) 

Entretanto, é na segunda metade do século XIX que a descrição ganhará um maior 

impulso, constituindo o chamado modelo representativo. Isso ocorre devido a muitos fatores 

como a vontade mimética (representar o real, sem subjetividade) e a matésica (reforça essa 

primeira vontade e está relacionada com o ato de ensinar, de instruir o leitor através de um 

saber advindo de pesquisas e de leituras prévias).  

Segundo o autor, para impedir que as narrativas estivessem subjugadas ao interesse 

informativo, os escritores começaram a tentar desenvolver as funções descritivas como, por 

exemplo, a metonímica, tornando as histórias mais verossímeis, e a "trabalhar" melhor as 

descrições para justificar a sua presença. Esse modelo, de acordo com Reuter, embora tenha 

sido retomado em vários romances, sofreu críticas das mais diversas no século XX. Uma 

delas estava relacionada ao fato de se ater ao real, objetivo, já que para alguns escritores o 

importante era descrever as percepções e sensações. Já para outros, como os surrealistas, as 

descrições deveriam se ater à criação das emoções e não à reprodução da realidade.     

Para o autor, toda e qualquer descrição constitui uma expansão do que é descrito, que 

pode ser indicado por um título. Assim sendo, o chamado tema-título "é aquilo sobre o que se 

fala" (REUTER, 1995: 122) e que nos leva a referentes conhecidos ou não. Ele pode ser 

designado no início do fragmento descrito (processo nomeado de ancoragem da descrição) ou 

comparecer no decorrer da descrição, causando um efeito de espera por causa do 

retardamento da designação (processo nomeado de afetação da descrição). 

Reuter (1995) nos alerta sobre a ilusão de mobilidade que nós temos a partir da inserção 

de elementos descritivos. Para tanto, os autores recorrem a uma disposição em planos espacial 

e temporal. Dessa forma, para o primeiro caso teremos uma multiplicação de indicativos de 
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espaço, "seja verticalmente (alto∕baixo), seja horizontalmente (esquerda∕direita), seja em 

profundidade (frente∕trás)". (REUTER, 1995: 124) Tem-se assim, como salienta o autor, a 

impressão de movimento, através do olhar do narrador, dele próprio ou do objeto que avança 

ou recua. Já no segundo plano essa impressão se dará mediante a multiplicação dos advérbios 

e dos marcadores temporais. 

Além desses dois planos, os autores ainda podem utilizar duas técnicas para promover 

essa impressão de movimento: gradação nos verbos de percepção (tem-se a impressão de que 

o indivíduo tornou-se mais preciso) e a animação dos elementos estáticos (mediante o 

emprego de verbos reservados a animais que, transpostos aos seres inanimados, transmite vida 

ao que é estático). 

Yves Reuter, embora admita que a descrição possa desempenhar inúmeras funções, 

inclusive mais de uma, simultaneamente, elenca apenas quatro delas, duas das quais já 

comentamos: a função mimésica e a matésica. A terceira comentada por ele é a função 

narrativa que 

representa papéis no desenvolvimento da história. Ela fixa e memoriza um saber 

sobre os locais e as personagens (ou dissimula informações), dá indicações de clima, 

participa da avaliação, dramatiza deixando mais lenta a narração, levando a um 

momento crucial, dispõe indícios para a continuação da intriga...  

                                                                                                  (Grifo do autor, p. 128) 

  

 

A quarta função mencionada pelo autor é a estética que implica em uma tomada de 

posição por parte do escritor na ordem da criação artística, optando por determinados aspectos 

que ele julga necessários ou não para a sua obra.  

Os autores Roland Bourneuf e Réal Ouellet (1976), detendo-se apenas na descrição 

relacionada aos espaços, asseveram que uma das funções descritivas é criar um ritmo na 

narrativa, provocando um descanso após um trecho de ação ou gerando uma expectativa ao 

interromper a história em um momento crítico.  Outra função está relacionada à antecipação 

do andamento da obra, anunciando o seu movimento e o seu tom. Por último, eles ressaltam 

que a descrição pode alargar as perspectivas narrativas, assinalando uma espécie de suspensão 

que ganha valor simbólico.  

Também é observado pelos autores que a descrição tanto pode nos remeter a apenas 

uma visão da realidade quanto pode nos remeter a leituras diversas do que aparentemente 

pretendia demonstrar. Além disso, essa descrição espacial nos revela a intensidade e a 

qualidade da atenção que o escritor depreende ao mundo.    
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2 O espaço da cidade 

 

É necessário fazermos algumas considerações em relação ao espaço da cidade, 

sobretudo das metrópoles, visto que as histórias de Aníbal Machado, em sua grande maioria, 

acontecem na cidade grande, mais especificamente, no Rio de Janeiro, espaço do qual 

falaremos um pouco mais no próximo tópico.  

O motivo da cidade tem grande importância na produção literária por sua forte ligação 

com o romance, passando a ser, no decorrer dos anos, foco de observação de vários escritores. 

De acordo com Ronaldo Costa Fernandes (2000), esse gênero literário "é fruto da 

modernidade, do fortalecimento das relações mercantis, do aparecimento do capitalismo 

incipiente e do processo de fortalecimento das cidades como núcleos promotores de 

cultura
56

". (p. 19)  

Assim sendo, a cidade, enquanto espaço, não constitui apenas mais um cenário para o 

desenvolvimento da narrativa, ela age e interfere na vida e no comportamento das 

personagens, tendo, muitas vezes, papel determinante nessas histórias - é o que nos lembra o 

autor ao mencionar que é a partir do Realismo que se dá mais veementemente a substituição 

da natureza pela cidade. Esta comparece nas narrativas, diversas vezes, como temática e∕ou 

como personagem, sem falar nas ocasiões em que ela produz comportamentos que explicam a 

densa e complexa psicologia das pessoas inseridas nesse espaço. 

Segundo o autor, mesmo nos momentos em que a cidade não aparece nas histórias, 

dando lugar, por exemplo, aos conflitos no campo, ainda assim a sua presença não é anulada, 

visto que fica implícita mesmo quando não aparece: "seja na audiência e recepção, seja na 

produção do escritor como ser empírico, ou mesmo na opção que nega um quando afirma 

outro". (FERNANDES, 2000: 20) 

Para se chegar ao conceito que se tem das cidades, elas tiveram que sofrer modificações 

que estavam extremamente arraigadas ao modo de ser e de agir do homem. A cidade surge, de 

acordo com Raquel Rolnik (2012), atrelada à necessidade do homem de se fixar em algum 

lugar para poder sobreviver. Nesse processo de sedentarização era preciso assegurar o efetivo 

domínio de um espaço, delimitando uma nova relação entre homem e natureza.  

Foi no terceiro milênio antes da era cristã, aproximadamente, que surgiram os primeiros 

indícios de cidade a partir dos chamados zigurates - templos localizados nas planícies da 

Mesopotâmia, cuja construção está ligada a uma mudança no modo pelo qual as pessoas 
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 Essa relação intrínseca entre cidade e romance irradia, fatalmente, para outros gêneros como o conto e a 

crônica.     
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ocupavam o espaço: plantando o alimento ao invés de simplesmente colhê-lo. Dessa forma, 

segunda a autora, junto aos templos eram acrescentados canteiros e obras de irrigação, 

constituindo as primeiras tentativas do desejo do homem de modelar a natureza. 

Essas construções exigiam, de certa forma, um trabalho organizado que, por sua vez, 

necessitava da criação de normas e regras internas. Assim sendo, ao passo que o homem 

construía os templos e fincava raízes no lugar ele ia se organizando politicamente.  

A cidade aos poucos vai se tornando cada vez mais "sólida" a partir do momento que a 

produção dos habitantes gera um excedente, ou seja, ultrapassa as necessidades diárias e 

imediatas. É nesse período que as grandes obras de drenagem e de irrigação são geradas e 

administradas bem como são produzidas as novas tecnologias referentes ao trabalho e à 

guerra. Vale ressaltar que as cidades também servem como testemunhas de uma época, já que 

através de suas formas e tipologias arquitetônicas podemos tem uma noção de como viviam as 

pessoas de um determinado período.  

No lugar da cidade antiga fechada e vigiada para as pessoas se defenderem dos inimigos 

surge a metrópole contemporânea onde não há mais muralhas nem limitações que impeçam a 

expansão e a circulação de indivíduos, bens e mercadorias, em ritmo totalmente acelerado em 

conformidade com os próprios anseios dos indivíduos.  

Atrelada à noção de cidade está a ideia de coletivo que, atualmente, segundo Rolnik 

(2012), define-se como massa: "aglomeração de indivíduos cujos movimentos e percursos são 

permanentemente dirigidos" (p. 20), através das mais diversas regulações (semáforos e as 

faixas de pedestres, as filas de ônibus, os impostos urbanos, entre outras), que servem para 

tentar pôr ordem nos lugares. Mesmo em cidades pequenas se faz necessário o gerenciamento 

da vida em conjunto, devido à concentração e à aglomeração de pessoas, ou seja, em qualquer 

lugar, por menor que seja, há uma dimensão pública para a organização e é dessa que surge a 

necessidade de uma autoridade político-administrativa encarregada dessa tarefa.  

De acordo com a autora, o primeiro formato dessa autoridade político-administrativa, 

pensando-se na história das cidades, foi a realeza, que centralizava o poder nas mãos de um 

rei, cuja base era a guerra. O motivo da guerra servia como meio de controlar o povo, fechado 

entre os muros da cidadela, que abrigava o palácio, o templo e o silo - reservatório fechado 

que armazenava a comida excedente. É nessa época, arraigada à origem da cidade que surge a 

diferenciação social (rei, sacerdotes, guerreiros e escribas de um lado e artesãos, empregados 

camponeses e escravos de outro). A noção de cidade não estava associada à sua dimensão 

espacial, mas ao poder político. Dessa forma, era considerado cidadão quem podia participar 

da vida política da cidade e não qualquer morador que pertencesse a ela. 
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A aglomeração de pessoas em um determinado espaço limitado contribui, de acordo 

com Rolnik (2012), para a criação de mercados, que estabelece não só a divisão de trabalho 

entre campo e cidade, mas também favorece a especialização de ofícios. Para a autora, 

 

Quando esta divisão do trabalho se estabelece, a cidade deixa de ser apenas a sede 

da classe dominante, onde o do campo é somente consumido para se inserir no 

circuito da produção propriamente dita. Desta maneira, o trabalho de transformação 

da natureza é iniciado no campo e completado na cidade, passando o camponês a ser 

consumidor de produtos urbanos e estabelecendo-se então a troca entre cidade e 

campo. (p. 29) 

 

 

Nas cidades contemporâneas, praticamente todos os espaços são ocupados e dominados 

pela ideia de mercado (produção e consumo), refletidos através do que possuímos em casa, do 

apelo midiático e das exposições exacerbadas de produtos em lojas e estabelecimentos. 

Também não há mais muralhas que limitem e concentrem o poder urbano, entretanto, para a 

autora, estamos vivendo um grande paradoxo, pois ao mesmo tempo em que moramos em 

cidades cada vez mais acentradas, o poder urbano comparece ainda mais centralizado, preso 

não à dimensão espacial, mas através de sistemas operacionais de controle organizados em 

estruturas altamente hierarquizadas. Assim sendo, esse poder só se tornou menos visível, 

existindo ainda, embora simbolicamente, as muralhas do passado.  

O surgimento dessas cidades voltadas para o capitalismo ocorreu na Europa Ocidental 

ainda no final da Idade Média. Nesta época, segundo Raquel Rolnik, as ruas e as praças da 

cidade não obedeciam a nenhum traçado preestabelecido, o espaço era ocupado 

indistintamente pelos moradores, que utilizavam técnicas simples para a construção de suas 

casas e da cidade em si. Essas formações prejudicaram o sistema feudal à medida que as 

pessoas se deslocavam do campo, assolado pelas pestes e por um sistema defasado, em 

direção às cidades onde a lucrativa atividade mercantil se desenvolvia e se diversificava 

rapidamente.  

Segundo a autora, no final do século XVI a Europa não era apenas uma rede de cidades 

interligadas, mas de Estados organizados em torno de uma cidade-capital que fortalecia e 

unificava o Estado do qual fazia parte à medida que comandava todas as decisões comerciais 

e militares. Toda essa organização gerou algumas modificações bruscas nas cidades como, 

por exemplo, a mercantilização do espaço e a divisão da sociedade em classes, mensurada 

pelo capital que as pessoas possuíam. Ainda temos como modificação a instalação de um 

poder centralizado e despótico, que influenciava diretamente na vida dos cidadãos. 
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Outro aspecto importante, mencionado por Raquel Rolnik (2012), gira em torno da fácil 

identificação das demarcações, reais ou imaginárias, dos espaços diferenciados em que cada 

pessoa conhece seu lugar e se sente estrangeira nos demais. É a consciência, embora às vezes 

ocorra de maneira involuntária, dos nossos próprios espaços, daqueles que nos fazem bem em 

detrimento de outros que, muitas vezes embora queiramos fazer parte, excluem-nos. A esse 

movimento de separação de classes e funções no espaço urbano dá-se o nome de segregação 

espacial, que pode ser pacífica como, por exemplo, condomínios fechados, ou não, quando há 

uso de violência para impedir a entrada ou permanência de determinadas pessoas em alguns 

locais (como ocorria deliberadamente na África do Sul na época do apartheid). Essa 

delimitação dos espaços é extremamente importante para a organização citadina.  

A autora menciona que além da segregação se impor na constituição de espaços 

separados de acordo com cada grupo social ela influencia a reorganização do espaço para a 

moradia - estritamente ligada aos quereres da burguesia. Para esta, segundo Rolnik, o espaço 

público deixa de ser a rua (que se antes era o lugar onde se encontravam os amigos e 

familiares, ou seja, era um lugar de socialização; agora visto como lugar de perigo, de mistura 

de raças, classes, sexo, idades, entre outras, por isso, torna-se vias de passagem de pedestres e 

veículos) e passa a ser a sala de casa ou um salão - lugar tranquilo e íntimo onde só receberia 

pessoas distintas convidadas por ela. A casa era uma forma de se proteger da diversidade que 

habitava o exterior.  

Além disso, a casa passa a ser o espaço prioritariamente da mulher, já a criança, não 

mais vista como um adulto em miniatura, começa a frequentar outro espaço fechado: a escola. 

Esse padrão de vida burguês contrasta com o padrão popular, ocasionando, sob essa 

perspectiva, a luta pelo espaço urbano. Rolnik (2012) afirma que 

 

para os membros da classe dominante, a proximidade do território popular 

representa um risco permanente de contaminação, de desordem. Por isso deve ser, 

no mínimo, evitado. Por outro lado, o próprio processo de segregação acaba por 

criar a possibilidade de organização de um território popular, base de luta por 

trabalhadores pela apropriação do espaço da cidade. (p. 56 - 57) 

 

 

Com essa segregação, as pessoas abastadas começam a comprar lotes cada vez maiores 

para habitar, enquanto que as menos favorecidas são obrigadas a dividir pequenos espaços 

com muitas pessoas, acirrando ainda mais as discrepâncias entre elas. A autora ainda faz outro 

alerta relacionado, desta vez, à intervenção do Estado em todo esse processo segregativo, 

frisando que se deve a ele todos os casos de segregação, sobretudo, quando prioriza investir 

em regiões tidas como nobres, equipando-as "com o que há de mais moderno em matéria de 
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serviços urbanos" (p. 58) em detrimento das regiões pobres em que os investimentos são 

rareados.  

A cada dia que passa a força interventiva do Estado na cidade ganha mais espaço. Prova 

disso, é a predominância da cidade como lugar de circulação de mercadoria em que tudo se 

transforma em produto de compra e venda. Inserido nesse contexto até mesmo o espaço 

urbano se transforma em mercadoria, "cujo preço é estabelecido em função de atributos 

físicos (tais como declividade de um terreno ou qualidade de uma construção) e locacionais 

(acessibilidade a centros de serviços ou negócios e∕ou proximidade a áreas valorizadas da 

cidade)". (ROLNIK, 2012: 69) O que implica dizer que essa valorização (ou não) cabe, 

sobretudo ao Estado, já que é ele quem pode investir maciçamente em infraestrutura, 

equipamentos e bens de serviços.  

Quanto à população de baixa renda, ela fica alocada, muitas vezes, em lugares 

periféricos ou em favelas, cortiços e áreas de invasão que não param de crescer, frequentando 

as regiões nobres, no geral, apenas para trabalhar, já que é absolvida pelo mercado tão 

somente, na maioria das vezes, para desempenhar funções pouco remuneradas. Sob essa ótica, 

as pessoas - moradoras de favelas ou cortiços - não são consideradas cidadãs porque não 

compartilham dos bens oferecidos pelo Estado naquelas áreas, estando assim postas à margem 

da sociedade.  

Dessa forma, percebemos que atrelada a toda essa modernização que circunda as 

grandes metrópoles estão também os problemas advindos justamente desse processo como a 

crescente violência, a competitividade desenfreada e o consumo de massa. São cidades que 

crescem a cada dia em todos os setores, pondo em circulação bens e aparatos, muitas vezes, 

descartáveis. De acordo com Renato Cordeiro Gomes (2008), 

 

O homem citadino é presa dessa cidade, está enredado em suas malhas. Não 

consegue sair desse espaço denso, uma vez que a civilização urbana espraiou-se para 

além dos centros metropolitanos e continua a preencher grandes áreas que gravitam 

em torno desses centros. A partir da Revolução Industrial, o fenômeno urbano 

parece ter ultrapassado as fronteiras das ‘cidades’ e ter-se difundido pelo espaço 

físico. O signo do progresso transforma a urbanização em movimento centrífugo, 

gerando a metrópole que se dispersa. (p. 68)  

 

As metrópoles, desse modo, enfrentam também o processo de desenvolvimento e de 

ocupação acelerados que impelem as pessoas, principalmente as menos abastadas 

(incentivadas pelo Governo na tentativa de desafogar um pouco as regiões onde há grande 

concentração humana), a ocuparem espaços próximos à cidade grande, muitas vezes, até 

então, pouco habitados. Essa imagem do homem perdido, desnorteado em meio à cidade 
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voraz dá a noção de se viver em um labirinto que, segundo o autor, é uma imagem recorrente 

"na representação da metrópole, a partir do século XIX, não só em poetas e romancistas, mas 

também em outros pensadores que se debruçaram sobre as questões do fenômeno urbano na 

modernidade.” (p. 74)  

A cidade, enquanto labirinto, traz atrelada a si, de certa forma, a imagem do flâneur, do 

cidadão solitário que a percorre. De acordo com Walter Benjamin (1989), 

 

a rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, sente-se em 

casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para ele, os letreiros 

esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede tão bom ou melhor que 

a pintura a óleo no salão do burguês; muros são a escrivaninha onde apoia o bloco 

de apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as 

sacadas de onde, após o trabalho, observa o ambiente. (Grifo do autor, p. 35) 

 

 

O flâneur se abandona extasiado na multidão e, a cada passo que dá, o seu caminhar 

ganha um novo rumo, sempre crescente. À medida que ele cansa de observar vitrines, 

mulheres ou bistrôs vão se tornando cada vez mais irresistíveis as ruas, as avenidas e os 

bairros. Há uma necessidade, quase inesgotável, de desbravá-los "até que, no mais profundo 

esgotamento, afunda em seu quarto, que o recebe estranho e frio." (BENJAMIN, 1989: 186) 

Para María Teresa Zubiaurre (2000), o espaço urbano representado, tanto na literatura 

moderna quanto na contemporânea, traz à tona esse indivíduo (o flâneur) que se apresenta 

como um passeante extasiado ante o caos, ante esse espaço fragmentado e desconexo que 

provoca uma infinidade de sensações tanto positivas quanto negativas. É entre as metrópoles 

como essas esboçadas anteriormente que se encontra o Rio de Janeiro - um espaço urbano 

cheio de encantos e de desencantos sobre o qual falaremos a seguir.   

 

3 O espaço do Rio de Janeiro 

 

Embora as narrativas de Aníbal Machado retratem uma cidade em pleno 

desenvolvimento situada entre o final da década de 1930 e 1950 é necessário fazer algumas 

considerações também acerca do período que antecede essa época para termos uma noção 

mais ampla desse espaço e entendermos as transformações ocorridas no decorrer das décadas 

e suas implicações no cotidiano das pessoas.  
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Ao discorrer sobre a visão que se tem de Manhattan vista de cima do 110º andar do 

World Trade Center
57

 Michel de Certeau (2008) afirma que  

 

A gigantesca massa se imobiliza sob o olhar. Ela se modifica em texturologia onde 

coincidem os extremos da ambição e da degradação, as oposições brutais de raças e 

estilos, os contrastes entre os prédios criados ontem, agora transformados em latas 

de lixo, e as irrupções urbanas do dia que barram o espaço. (p. 169) 

 

 

Embora o autor esteja falando sobre Nova Iorque, essa descrição serve de analogia para 

várias metrópoles que apresentam o mesmo perfil. Entre elas, tendo-se em mente o Brasil, 

temos o Rio de Janeiro - extremamente desenvolvida (tanto do ponto de vista econômico 

quanto social), populosa, que põe ocupando o mesmo espaço (muitas vezes, lado a lado) a 

diversidade de raças e de comportamentos e modo de vida, bem como as construções antigas 

(que hoje as pessoas tentam preservar como patrimônio histórico e cultural) juntas de 

suntuosos arranha-céus cada vez maiores e sofisticados, ressaltando as desigualdades sociais 

que são acirradas, cada vez mais, pelas exigências, benéficas ou não, da modernidade. 

De acordo com Marshall Berman (2007), 

 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes 

descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do universo e do 

lugar que ocupamos nele; a industrialização da produção, que transforma 

conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os 

antigos, acelera o próprio ritmo de vida, gera novas formas de poder corporativo e 

de lutas de classes; descomunal explosão demográfica, que penaliza milhões de 

pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as pelos caminhos do 

mundo em direção a novas vidas; rápido e muitas vezes catastrófico crescimento 

urbano; sistemas de comunicação de massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, que 

embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais variados indivíduos e sociedades; 

Estados nacionais cada vez mais poderosos, burocraticamente estruturados e 

geridos, que luta com obstinação para expandir seu poder; movimentos sociais de 

massas e de nações, desafiando seus governantes políticos ou econômicos, lutando 

por obter algum controle sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando todas as 

pessoas e instituições, um mercado capitalista mundial, drasticamente flutuante, em 

permanente expansão. (Grifo do autor, p. 25) 

 

 

Restringindo-nos à capital carioca, percebemos que inserida nesse contexto político-

econômico e social que atinge as pessoas, direta ou indiretamente, ela não se isenta de 

nenhuma dessas fontes bem como de nenhuma dessas consequências mencionadas. Conhecida 

nacional e internacionalmente por ser detentora de inúmeras belezas naturais que se aliam às 

criadas pelo homem, como se estivessem amalgamadas, o Rio de Janeiro nem de longe 

aparenta ser aquela cidade caótica e atrasada do início do século passado (1900). 
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 Complexo de edifícios conhecido, sobretudo, pelas duas torres gêmeas que possuía e que foi destruído devido 

a ataques terroristas ocorridos em setembro de 2001. 



82 
 

No início do século XX, a cidade, apesar de ser a capital e, consequentemente, o centro 

financeiro e administrativo do país, ainda detinha ares típicos de um lugar provinciano com 

suas ruas estreitas e mal iluminadas, com cortiços espalhados no seu centro, com pessoas 

carentes de abastecimento de água, de transporte público e de redes de esgotos. Não havia 

recursos que dessem, pelo menos, o mínimo de qualidade de vida à população.  

Para se ter uma ideia da condição de vida das pessoas da época é válido ressaltar que a 

população do Rio de Janeiro chegava a quase um milhão de habitantes, sendo a sua grande 

maioria composta de ex escravos e de seus descendentes. Esses eram pessoas paupérrimas que 

haviam sido libertadas (enquanto escravas) sem nenhum tipo de preocupação do governo de 

buscar alojá-las ou qualificá-las profissionalmente para a obtenção de um emprego que lhes 

desse o mínimo de condição necessária para a sua sobrevivência como menciona Nicolau 

Sevcenko (1998). 

Além disso, devido ao Porto que transportava uma diversidade de pessoas, ao 

crescimento desordenado da cidade e às péssimas condições de higiene e de saneamento 

básico, o lugar era infestado por inúmeras doenças como varíola, cólera e febre amarela, 

dando à capital o título de “cidade da morte”. Imagem totalmente diferente da ostentada pelas 

capitais europeias que eram modernas, glamorosas e requintadas. 

Segundo Renato Cordeiro Gomes (2008), com a consolidação da República e com a 

nomeação, pelo presidente Rodrigues Alves, do engenheiro Francisco Pereira Passos para 

prefeito do Rio de Janeiro há um aceleramento do ritmo de vida dos cariocas devido, 

sobretudo à implantação de um projeto
58

, cujo objetivo era modernizar a capital federal, 

igualando-a, quanto ao desenvolvimento, hábitos e costumes às capitais europeias. Dessa 

forma, há uma valorização do novo em detrimento do velho, por isso passou-se a destruir 

partes da chamada cidade velha em prol da criação de uma mais moderna e arrojada. O Rio de 

Janeiro entra em um processo de destruir tudo o que ligava a cidade ao passado - sinônimo de 

atraso - para construir, remodelando-a ao estilo parisiense. Contudo, essa urbanização não 

ocorreu em sua totalidade visto que há a permanência de uma cidade conservadora, mas que é 

sobreposta pela cidade moderna, como alega Renato C. Gomes.  

De acordo com Nicolau Sevcenko (1985), eram quatro princípios que davam 

sustentação às mudanças que envolviam o espaço público, o modo de vida e o comportamento 

dos cariocas. O primeiro deles condenava todos os hábitos e costumes que tinham ligação 
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 Esse projeto era uma reforma urbana promovida por Pereira Passos que ficou conhecido popularmente como 

“Bota-abaixo”, devido ao seu caráter impositivo, já para a grande imprensa essa reforma era chamada de 

"Regeneração".  
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com a sociedade tradicional porque eles remetiam, de certa forma, ao atraso em que se 

encontrava a cidade. O segundo girava em torno da negação de qualquer elemento da cultura 

popular visto que era algo advindo do povo e, por isso, sem valor algum para a maioria das 

pessoas pertencentes às classes mais abastadas.  

Também havia uma política rigorosa para expulsar grupos populares do centro da 

cidade, isolando-os para que a burguesia pudesse desfrutar das benfeitorias ocorridas nesse 

espaço. Além disso, a própria feição, as vestimentas e o comportamento dos populares 

traziam consigo ares de pobreza e de miséria como se o contato com o povo e com os seus 

costumes pudesse denegrir a imagem de cidade civilizada. O último princípio estava 

relacionado a um cosmopolitismo agressivo, que tinha como grande influente a França e, mais 

especificamente, Paris - que servia de vitrine e de modelo de civilização para a maioria dos 

países ocidentais. 

Com o intuito de tornar o Rio de Janeiro uma cidade moderna e urbanizada, Pereira 

Passos alargou ruas, abriu novas avenidas como, por exemplo, a Beira-mar, a Mem de Sá e a 

Atlântica
59

; demoliu os casebres do centro, substituindo-os por grandes edifícios, com uma 

arquitetura mais arrojada; promoveu o saneamento em parceria com o sanitarista Oswaldo 

Cruz
60

 bem como a melhoria da malha viária, entre outros feitos. Além de investir nos 

esportes visto que as pessoas deveriam também "reformar" os seus corpos e as suas mentes, 

demonstrando saúde e força - símbolos também de uma cidade dita civilizada.  

Aos poucos a cidade foi perdendo o seu caráter provinciano e à medida que a paisagem 

urbana ia se transformando também se transformavam a paisagem social e a literária cariocas 

(BROCA, 2005: 36). O Rio de Janeiro, de acordo com Nicolau Sevcenko (1998), passa a ser 

referência no país para as demais cidades, interferindo nas tendências da moda, no 

comportamento das pessoas, no sistema de valores, enfim, no modo de ser e de agir da 

sociedade brasileira em geral. 

Entretanto, essas mudanças promovidas durante o governo do presidente Rodrigues 

Alves não agradaram a todos, já que a reforma urbana de Pereira Passos implicou em um alto 

custo social, principalmente na área central da capital. Após a demolição dos cortiços e a 

realização de algumas melhorias, o centro se tornou uma região bastante valorizada, com altos 

custos de bens de serviços e de produtos.  Era intuito do governo afastar a população pobre 
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 Hoje uma das mais famosas avenidas do Rio de Janeiro, localizada em Copacabana - Zona Sul. 
60

 Por causa, entre outros fatores, do abuso do poder e da violência das autoridades houve uma oposição popular 

contra as reformas de Pereira Passos, ocasionando uma revolta contra a vacina obrigatória proposta pelo 

sanitarista. Outro colaborador do projeto foi o engenheiro Lauro Müller, responsável pela reforma do Porto. 
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das regiões mais centrais como, por exemplo, da Zona Sul - área litorânea - para não macular 

a imagem da cidade.  

Com isso, apesar de uma pequena parcela da população de baixa renda ainda residir 

nessas regiões, boa parte das famílias foram obrigadas a se mudar para outras localizações 

menos dispendiosas como os subúrbios e os morros situados no centro da cidade. Estes sem 

praticamente nenhuma condição de higiene, segurança e conforto, além de oferecerem 

pouquíssimas oportunidades de emprego, já que também não havia uma preocupação de 

qualificar alguém.  

Os morros se inicialmente eram quase inóspitos, aos poucos, foram sofrendo uma 

acelerada ocupação, ocasionando a proliferação das favelas - espaços prontamente 

identificados "como focos do caos e das ameaças que pairavam sobre a cidade moderna e a 

civilização: sujeira, epidemias, ócio, criminalidade" (SEVCENKO, 1998: 542), entre outros. 

Estas, por sua vez, a partir de 1930 passam a se constituir a principal alternativa habitacional 

para os indivíduos advindos de outros estados, sobretudo do Norte e do Nordeste, e para uma 

parte da população de baixa renda. 

Em contrapartida, na faixa litorânea, mais especificamente, na Zona Sul, muitas casas e 

edifícios eram construídos. Percebia-se, cada vez mais, o investimento exacerbado em 

detrimento de outras localidades e, consequentemente, maior desenvolvimento, atraindo cada 

vez mais pessoas de classe média e alta para irem morar na região - fato que ocasionou uma 

grande concentração populacional. 

De acordo com Brito Broca (2005), com a vida dos cariocas começando a ficar 

centralizada apenas em uma pequena área, dotada de todos os requintes de civilização 

acentua-se a oposição entre os chamados “bairros aristocráticos, de gente fina, dos 

supercivilizados, e o subúrbio com sua pequena burguesia, de costumes simples” (p. 38), 

como se a cidade se bipartisse entre ricos e pobres, cada qual ocupando os seus espaços, de 

certa forma, delimitados, sejam eles físicos ou sociais. No decorrer dos anos as mudanças 

advindas da modernidade foram beneficiando, embora desigualmente, também os menos 

favorecidos. Segundo Sevcenko (1998), 

 

(...) as populações excluídas aos poucos vão se apercebendo de que é possível dispor 

de elementos dessa modernidade para reforçar as características de infixidez, jogo e 

reajustamentos constantes, que sempre lhes garantiram maiores oportunidades no 

confronto social, mas que precisamente as novas políticas de controle, segregação e 

cerceamento das cidades planejadas procuravam tolher. (p. 611) 
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Os menos favorecidos começam a se beneficiar dos bens e serviços trazidos pela 

modernidade e a transitar mais livremente entre os espaços que outrora eram mais 

frequentados pela classe média e alta. Entretanto, essa mobilidade ainda estava muito 

condicionada à prestação de serviços terceirizados e não necessariamente ao lazer ou à 

ocupação desses espaços.  

Em meados da década de cinquenta, o Rio de Janeiro, já há muito tempo consagrado 

como a “Cidade Maravilhosa
61

”, atraindo milhares de visitantes estrangeiros e nacionais, vai 

atingindo, cada vez mais, certo grau de desenvolvimento, com vários prédios construídos, 

praças, teatro, museus, ruas e avenidas amplas e pavimentadas oferecendo qualidade de vida, 

sobretudo na Zona Sul - onde se concentravam (concentra-se até hoje) uma infinidade de bens 

e serviços públicos e privados.  

Em contrapartida, toda essa modernidade também trouxe atrelada a si uma infinidade de 

problemas que crescem a cada dia como a violência, o alto custo de vida e a corrida contra o 

tempo que modifica continuamente as relações sociais, tornando-as, cada vez mais, 

descartáveis, vulneráveis e individualistas. A própria estrutura física fragmentada da cidade 

corrobora para a fragmentação também do indivíduo. É neste espaço, físico e social, que se 

encontram as personagens dos contos de Aníbal Machado analisados a seguir.  
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 Nome dado pela poeta francesa Jeanne Catulle Mendès que visitou o Brasil em 1912 e se encantou com as 

belezas cariocas. 
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CAPÍTULO III 

 

O ESPAÇO URBANO E SUAS PERSONAGENS DESLOCADAS 

 

1. Espaço e infância em "Tati, a garota"  

 
       O DIFÍCIL não é aprofundar a solidão; é           

         dela sair com a vida entre os dentes
62

. 

(Aníbal Machado)  
 

O espaço pode assumir diferentes graus de relevância na trama, a depender do modo 

como o escritor o constrói e o desenvolve na história. De acordo com Antonio Dimas (1987),  

 

em certas narrações esse componente pode estar severamente diluído e, por esse 

motivo, sua importância torna-se secundária. Em outras, ao contrário, ele poderá ser 

prioritário e fundamental no desenvolvimento da ação, quando não determinante. 

Uma terceira hipótese ainda (...) é a de ir-se descobrindo-lhe a funcionalidade e 

organicidade gradativamente, uma vez que o escritor soube dissimulá-lo tão bem a 

ponto de harmonizar-se com os demais elementos narrativos, não lhe concedendo, 

portanto, nenhuma prioridade.     (Grifo do autor, p. 6) 

 

 

É para essa última hipótese que converge "Tati, a garota", de Aníbal Machado. Embora 

não haja uma valorização explícita e prioritária do elemento espacial na trama, facilmente 

percebida em várias histórias realistas e naturalistas, o escritor∕narrador, aos poucos, vai 

demonstrando a força que o espaço ostenta na narrativa a partir da oposição existente entre os 

espaços abertos (amplos) e fechados (restritos), representados, neste conto, pela rua e pela 

casa, respectivamente; e, pensando-se em uma análise macro, entre Copacabana e o subúrbio. 

São nesses espaços, físico e social, que se encontram Manuela e Tati, personagens do conto 

publicado em 1944 e que narra a história de uma criança ingênua e, ao mesmo tempo, esperta, 

de seis anos de idade, que se muda do subúrbio carioca com a mãe para a Zona Sul, mais 

especificamente, para Copacabana.   

Para Roberto Damatta (1997a), estabelecer a oposição entre o espaço da casa e o da rua 

é muito importante para termos uma noção mais ampla da sociedade brasileira. Segundo o 

autor, o espaço da rua se refere ao mundo, com seus imprevistos, acidentes e paixões, 

implicando movimento, novidade, ação. Em contraposição, tem-se o espaço da casa que nos 

remete a um universo controlado, onde se pressupõe que haja harmonia e calma, constituindo 
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 Todas as epígrafes citadas no início da análise de cada conto são textos de Aníbal Machado, extraídos 

integralmente das páginas 21 e 22 do livro A arte de viver e outras artes (1994).  
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um local de calor, de afeto e de descanso, diferentemente da rua que é lugar onde se trabalha. 

Dessa forma, os grupos sociais que ocupam a casa são muito diferentes daqueles da rua, já 

que suas relações são instauradas hierarquicamente a partir do parentesco e não por escolha 

própria, cuja hierarquia converge para outros eixos.  

Essa oposição entre a casa e a rua também demarca a área onde Manuela e Tati, 

respectivamente, permanecem a maior parte do seu tempo - personagens antagônicas, de certa 

forma, pelo seu modo de ser e de agir ante os locais, apresentados logo nos início da história 

bem como as protagonistas: 

 

Vendo que era mesmo impossível, Tati desistiu de pegar o raio de sol estendido no 

chão. Os dedos feriam a terra inutilmente: o reflexo não tinha espessura. 

Seu capricho agora era com a água. Queria ver se retirava ao menos um pedacinho 

do tanque, mas o líquido suspenso em suas mãos vira uma coisa diferente que se 

desmancha logo, cintilando entre os dedinhos. E na superfície do tanque não ficava a 

menor cicatriz!... 

É a primeira vez que Tati brinca na água com intenção de agarrá-la, de sentir-lhe o 

mistério. Fica tão absorta, que os apelos “Anda, Tati! Larga isso, menina!”, que vêm 

da janela, nem chegam a ser ouvidos. 

Logo depois, começa a ventar. Mas, com o vento era diferente: Tati já sabia que ele 

nunca se deixa agarrar nem ver, embora viva sempre em toda parte dando 

demonstrações de sua presença. Esse vento!...
63

   (p. 200) 

 

                                                         **** 

 

Chegando a noite, Manuela atira-se à cama, sem responder a algumas perguntas que 

lhe faz a filha, sempre intrigada com a água. Debaixo das cobertas, Tati ainda 

balbucia os últimos pedidos: um carrinho e um patinho igual ao que viu nas mãos de 

outra criança. 

- Esse menino que tinha patinho, não sabe, mamãe? comia cada bombom que só 

você vendo!... O papel era uma beleza! Aqui, eu acho que todo mundo come muita 

bala, também... 

- Dorme, Tati. 

- Aqui é bom. 

- Dorme... 

O mar seria visto em toda a sua extensão se não fosse o arranha-céu. Os outros 

personagens da vida de Tati, as amiguinhas do subúrbio, de onde a mãe se mudara, 

baralharam-se-lhe naquele momento na memória. Uma porção de crianças sumindo-

se na poeira, na neblina, dentro da noite... Quem mais necessitava do sono era a 

costureira. Exausta, só no dia seguinte trataria de pôr em ordem o aposento. O bairro 

era outra coisa agora, bem diferente de há seis anos atrás, quando costurava para 

uma família rica, já grávida de Tati. O rapaz se casara e partira para a Europa. Para 

que pensar em coisas tristes?...  (p. 200) 

 

Através da singela descrição do narrador, vemos Tati envolta a brincadeiras com o raio 

de sol, com a água e com o vento (elementos muito frequentes e marcantes nos escritos de 

Aníbal Machado, como mencionamos no primeiro capítulo), totalmente à vontade no novo 

espaço que acabara de conhecer e que, por ser amplo e aberto, sugere liberdade plena. 
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 Todos os fragmentos dos três contos, citados no decorrer das análises, foram extraídos do livro A morte da 

porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.     
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Inserida nesse universo lúdico, tão comum nessa fase da vida, a menina nem percebe os 

apelos da mãe que poderiam ser vistos como uma tentativa de chamá-la à realidade, mas que 

não produzem nenhum efeito sobre a garota que continua absorta no seu divertimento, muito 

mais associado às sensações físicas promovidas pelos elementos naturais do que ao pitoresco, 

como ressalta Yi-Fu Tuan (1980) ao discorrer sobre a relação entre a criança e a natureza. 

Esses elementos (terra, água e ar) incitam o imaginário infantil, sobretudo porque é a fase de 

descobertas, de questionamentos e de curiosidade (acalentada pela necessidade de desvendar 

os mistérios que os cercam e saber, por exemplo, qual o porquê de não se conseguir agarrar 

um raio de sol ou conservar a água em nossas mãos). 

Em contraposição, há o espaço fechado da casa onde Manuela passa quase todo o tempo 

imersa em suas costuras e em seus afazeres domésticos. Na primeira noite ocupando o 

cômodo do primeiro andar de um prédio também já temos indícios da relação entre mãe e 

filha, bem como da maneira como sentem ou percebem o mesmo lugar. Enquanto a garota 

está cheia de planos, de desejos de possuir algo, como toda criança, e de expectativas 

positivas com a Zona Sul (como podemos ver bem definido na própria demarcação espacial 

advinda do uso do pronome "aqui" que dá ideia de lugar), Manuela só pensa em descansar de 

mais um dia exaustivo de trabalho por causa da mudança. Por isso o ato de se atirar na cama e 

não simplesmente se deitar, tão bem colocado pelo narrador. Entretanto, ela não deixa de 

observar as mudanças ocorridas naquela região em tão pouco tempo, mostrando-nos que não é 

a primeira vez que ocorre esse deslocamento - ato extremamente significativo na história. 

É nesse momento de repouso também que a criança se lembra das amigas suburbanas 

simbolicamente apagadas da memória pela poeira e pela neblina da noite - elementos que 

tendem a ofuscar ou a dificultar a percepção de algo, podendo estar relacionados, no caso, 

tanto à "confusão" inicial da garota, promovida pela brusca mudança quanto ao desligamento 

inconsciente do passado recente, já que "a criança não apenas tem um passado curto, mas seus 

olhos, mais que os dos adultos, estão no presente e no futuro imediato". (TUAN, 1983: 37)  

Segundo Osman Lins (1976), uma das funções do espaço é a de caracterizar a 

personagem, informando-nos sobre o seu modo de ser, sobretudo em lugares mais particulares 

como a casa, podendo sugerir o status social da personagem através de elementos mais 

amplos como o bairro onde moram. No conto analisado, observa-se que o elemento espacial 

nos traz dados que caracterizam, até certo ponto, as personagens. Entretanto, por fazer parte 

de uma região (Zona Sul do Rio de Janeiro) onde o custo de vida é alto, se comparada a outras 

localidades, ele não reflete o status social das personagens, dando-nos indícios de que elas não 
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"pertencem" àquele espaço, já que a condição financeira de Manuela é bem abaixo do padrão 

estabelecido naquela região. 

Condição esta demonstrada em vários momentos no decorrer de toda a narrativa através 

de inúmeros exemplos de privação da garota, por exemplo, quando, muitas vezes, fala para 

mãe sobre o seu desejo de possuir ou consumir algo, mas esta não pode comprar (um 

animalzinho de estimação, um patinho de borracha, uma bicicleta ou até mesmo simples 

bombons). Além disso, a garota praticamente não possui brinquedos a não ser dois bonecos, 

mesmo assim esfarrapados - Carolina e Gerê (“sujo, esventrado, arrastado pelos cachorros, 

tantas vezes encharcado pela chuva e salvo da lata de lixo” p. 202), companheiro inseparável 

da garota. A própria descrição do boneco, cuja cabeça havia sido arrancada em uma janela, 

dá-nos a ideia da condição social de Manuela e, consequentemente, de Tati, aspecto também 

observado por Márcia A. Coelho (2009) que associa a imagem do boneco guilhotinado à 

própria vida da menina, repleta de privações, inclusive no tocante à referência paterna - figura 

importante "naquela sociedade que investia pesadamente na ideia da família nuclear, 

tipicamente burguesa". (p. 124)  

Outro momento bastante significativo é o Natal em que quase todas as crianças ganham 

presentes, em especial, bicicletas (tão almejadas pela garota), com exceção de Tati, Zuli e 

outras poucas crianças - todas pertencentes à mesma classe social. Para consolar a filha, 

Manuela vai passear em Santa Teresa em uma das poucas vezes em que para de trabalhar para 

fazer algo prazeroso para ela e∕ou para Tati - bairro próximo localizado em uma área mais alta 

da cidade, dando-nos, em alguns pontos, uma visão mais ampla e contemplativa de outros 

espaços: 

Manuela sentiu a solidão da filha. Amargurou-se ao vê-la brincar com Gerê, todo 

esfrangalhado, como sempre. Levou-a ao alto de Santa Teresa. Lá em cima, um 

português veio brincar com a menina, enquanto a mãe contemplava o oceano. Ao 

descerem de bonde, à noitinha, já a criança dormia no colo. (p. 217) 

 

O próprio desfecho da narrativa está relacionado a pouca condição de Manuela, 

culminando com a saída das personagens daquele lugar por não conseguirem pagar o aluguel 

do quarto. Dessa forma, o espaço põe em evidência o modo de ser de Manuela e Tati. 

Diferente do que geralmente acontece, o espaço geográfico não denuncia positivamente o seu 

status, mas o seu não enquadramento naquela região. 

Também esse é o único momento em que Manuela contempla o oceano - o mar em sua 

infinitude e encanto - totalmente diferente de Tati que não apenas admira essa grande 

extensão de água e terra, mas vivencia experiências nesse espaço desconhecido para ela até 

irem morar à beira-mar:  
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- Mamãe esse barulho é mar, não é? 

- É. Não tenhas medo, não. Dorme... 

A mãe se enganou. Tati não estava com medo; estava era louca por que o dia 

amanhecesse depressa e ela pudesse correr até à praia, chegar bem perto das ondas. 

Enquanto a mãe dormia, Tati, ainda acordada no quarto escuro, sentia estar num 

lugar muito diferente, muito longe de tudo. Os trens do subúrbio não passavam ali.  

Ouvia-se tanto e tão perto o mar que, na escuridão, parecia que o quarto navegava... 

                                                                                                                           (p. 201)  

 

De acordo com Yi-Fu Tuan (1980),  

não é difícil entender a atração que exercem as orlas marinhas sobre os seres 

humanos. Para começar, sua forma tem dupla atração: por um lado, as reentrâncias 

das praias e dos vales sugerem segurança; por outro lado, o horizonte aberto para o 

mar sugere aventura. Além disso, o corpo humano, que normalmente desfruta 

apenas do ar e da terra, entra em contato com a água e a areia. (p. 131)   

 

 

Enquanto para a mãe morar em frente ao mar era quase indiferente por causa da vida 

repleta de atribulações, para a menina além de ser um espaço aberto onde imperavam a 

aventura e a imaginação era motivo de fascinação e encanto pelos mistérios que giravam em 

torno dele. Dessa forma, percebe-se que há entre a garota e o mar uma relação topofílica, 

como Tuan propõe, ou seja, há uma relação positiva e afetiva entre a personagem e esse 

espaço advinda de suas experiências e vivências.  

Além disso, diferentemente de Manuela, ela estava "disponível" para aproveitar aquele 

local, já que por ser criança estava isenta de perturbações e atividades diárias que pudessem 

redirecioná-la para outras ocupações. Muitas vezes, a garota o comparava à sua mãe:      

 
Tati esperava amanhecer para se dirigir ao mar. O mar estava sempre em seu 

pensamento, diante do olhar ou nos ouvidos. Louca por ele. Respeitava-o como à 

sua mãe. Ambos eram até parecidos, não sabia bem por quê. Grandes, poderosos e 

macios, podendo enraivecer de repente, podendo matá-la se quisessem. Misteriosa, 

sua mãe era também; mas perto dela, como agora, Tati se sentia abrigada, ao passo 

que o mar era terrível, oh! terrível... (p. 208)   

 

O mar, fonte de inspiração, que ultrapassa gerações, traz atrelado a si uma “nuvem” de 

incertezas e de inconstâncias devido às características que lhe são inerentes. Motivo pelo qual 

Manuela também é equiparada a ele, já que vive continuamente cercada de mistérios, sob a 

ótica infantil, deixando sempre tudo para explicar depois e tendo às vezes atitudes 

inesperadas.  

A grandiosidade de ambos impõe respeito à garota, estabelecendo, assim, uma relação 

de poder que detêm sobre a criança. Também podemos fazer uma analogia entre os dois a 

partir de outras características do mar que se fazem presentes na personalidade de Manuela 

como a sua profundidade (no caso de Manuela enquanto ser), nostalgia, solidão e, muitas 
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vezes, dando-nos a ideia de bem-estar e repouso (enquanto mãe). Além disso, tanto o mar 

quanto a mãe são vistos pela garota como fortes (característica que pode ser reforçada pela 

própria força sonora que essas palavras possuem), e destemidos (ele em toda a sua 

imponência e ela por "desbravar" sem medo a cidade grande).   

Para Bachelard (1989) a água é rica em imagens, cada vez mais profundas e, bem como 

os outros elementos da natureza, desperta em nós um sentimento filial, levando-nos a amá-la 

mesmo antes de conhecê-la. Corroboram com essa opinião Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

(2012), ao mencionar que o mar pode ter a sua simbologia relacionada à da mãe porque 

ambos "são receptáculos e matrizes da vida" (p. 580). Assim sendo, é possível dizer que, 

mesmo inconscientemente, o amor de Tati pelo mar e a comparação que faz dele com a sua 

mãe também podem estar relacionados à sua fecundação, à ideia de retorno ao útero materno.    

Outro aspecto que podemos observar é que tanto o mar quanto a mãe despertam na 

menina sentimentos, de certa forma, paradoxais. Se, por um lado, são amados por ela, por 

outro podem suscitá-la medo: o mar devido a sua imensidão e a mãe devido a certas atitudes 

("Tati começa a chorar. Menos pelo beliscão do que pela hostilidade tão estranha que 

começava a pressentir na fisionomia de sua mãe
64

." - p. 220). Embora, na maioria das vezes, 

Manuela representasse para a garota abrigo, proteção e segurança - constatados em todos os 

momentos que Tati tinha receio, raiva de terceiros ou queria a explicação sobre algo.  

Entretanto, é interessante observar uma diferença entre o mar e Manuela, mas, desta 

vez, relacionada ao elemento espacial. Enquanto o mar é um espaço de mobilidade, aberto e, 

portanto, mais suscetível a acontecimentos ruins e inesperados - por isso é atópico, segundo a 

classificação de Salvatore D'Onofrio (1995) mencionada no segundo capítulo -, reforçando, 

desse modo, a sua identificação com a ideia de desproteção, a casa, onde a mãe sempre está, 

transmite estabilidade e paz. É o lugar que Tati conhece bem, como se dentro dele nada de 

terrível pudesse lhe acontecer, sendo, portanto, um espaço tópico (identificando-se com o 

espaço feliz proposto por Bachelard
65

, mas seguindo a mesma classificação de D'Onofrio).   

Vale salientar, inclusive, que, de acordo com Chevalier e Gheerbrant, também a casa 

pode simbolizar, justamente pelas suas características elencadas anteriormente, o feminino, 

remetendo-nos à ideia de retorno ao seio materno. Neste caso, espaço e personagem se 

mesclam, ambos trazendo a noção de segurança para a menina. Vejamos o excerto a seguir:   
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De repente, a praia começou a ficar vazia de crianças. Os carrinhos atravessavam a 

rua e se recolhiam precipitadamente. Algumas amas que costuravam nos bancos ao 

lado dos bebês levantavam-se e fugiam. Depois, outras; e, assim, todas se foram. 

Alguém viera anunciar que Febrônio, o “monstro”, havia fugido da prisão e 

passeava ali pelas imediações. A notícia ainda assustou mais devido ao céu que 

escureceu subitamente, e ao vento que começava a encapelar o mar. As vidraças 

batiam, fechando-se. O monstro já devia estar presente por ali, a pegar crianças. 

     

            É mês de agosto 

           O vento sopra 

           Lá vem Febrônio 

          Corre, gente!... 

          Fechem as janelas 

          Que lá vem Febrônio 

          Lá vem que nem um maluco 

         Todo Barbado 

         Na frente da ventania 

        Corre, gente
66

!...   (p. 211)  

  

Figura lendária no cenário brasileiro, sobretudo jurídico, Febrônio Índio do Brasil
67

, 

devido à sua vida perturbada e aos seus crimes, foi fonte de inspiração para diversos 

segmentos de arte como teatro, música, cinema e literatura. Nesta, ele influenciou não apenas 

Aníbal Machado, mas também outros modernistas como Pedro Nava, Antônio de Alcântara 

Machado e Ruy Castro.  

Febrônio aterrorizou as pessoas das décadas de vinte e de trinta no Rio de Janeiro, 

sobretudo crianças, por ter matado adolescentes nessa mesma época. A partir de 1927, quando 

foi preso, ganhou a fama de "bicho-papão" de criancinhas e, por causa disso, muitos pais 

faziam uso dessa informação para assustar os filhos ou fazerem-nos se comportar (comumente 

as pessoas diziam "se você não se comportar, o Febrônio vai te pegar"
68

). 

Em fevereiro de 1935, Febrônio conseguiu fugir do Manicômio Judiciário do Rio de 

Janeiro (posteriormente nomeado de Manicômio Judiciário Heitor Carrilho), causando 

pânico geral não apenas na capital carioca, mas também nas regiões circunvizinhas. No dia 

seguinte ele foi recapturado
69

. O fragmento transcrito ilustra bem o pânico vivido pela 

população da época. A possível fuga de Febrônio significava o terror à solta, acirrado ainda 

mais pela consciência que as pessoas tinham das barbáries feitas por ele aos jovens (além de 

torturados, eram estrangulados e tinham os corpos tatuados em meio a rituais satânicos). 
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Apavoradas, as babás levavam as crianças para casa em completo desespero. A própria 

mudança climática (o céu escuro e o vento forte presentes no conto), bem como o abrir e 

fechar de janelas colaboram para instaurar o pânico e essa atmosfera de medo e de terror. Sem 

contarmos com o fato de ser Agosto que, segundo a crença popular, é o mês do desgosto, 

propício para acontecerem coisas ruins. 

Como podemos ver, há um deslocamento em massa das pessoas saindo do espaço 

aberto (mar, rua) para o fechado (casa), para aquele que nos remete ao amparo, ao aconchego. 

Diferentemente das demais crianças, Tati na rua não é amparada por ninguém, mais uma vez 

nos mostrando a condição social da maioria das pessoas da Zona Sul - classe média e média 

alta - que contratava “amas” para cuidarem de seus filhos - em contraste com a situação 

econômica de Tati e de Zuli, que vivem soltas, sozinhas. Mas é em casa, no aconchego do lar, 

mais especificamente, no colo quente da mãe que Tati, apavorada, busca refúgio para se 

proteger de Febrônio, um “bicho-papão” que ela até então desconhecia: “- Febrônio, mamãe, 

Febrônio!... Diz que fugiu... Ele é o papão!... Deixa eu ficar no seu colo? Um tiquinho só...” 

(MACHADO, 1976: 211)  

Além de brincar nas ruas e na praia há ainda outro espaço aberto frequentado 

assiduamente por Tati: a calçada do prédio em frente ao seu. Observemos o seguinte 

fragmento:  

Brincava sempre na calçada do lado esquerdo do arranha-céu. O lado milagroso. Era 

de lá que caíam os objetos. Depois que descobriu esse segredo, a menina passava 

horas ali, na expectativa. Constantemente entravam embrulhos no edifício. Tati 

imaginava que lá dentro se passava muito bem. Uma espécie de paraíso.  (p. 205) 

 

 

Os restos de objetos que as pessoas mais afortunadas não queriam se tornam brinquedos 

nas mãos de Tati (caixa vazia e embalagens de bombons, papéis coloridos, seringa de 

borracha, vidro vazio de perfume, uma boneca velha e até um porta-sutiã) fazendo a sua 

alegria, ora se deliciando com a possibilidade de cair algo melhor, ora imaginando o que 

ocorria dentro de um lugar como aquele. A inocência infantil é colocada em contraposição à 

dura realidade ressaltada pela força do espaço social. Sob a perspectiva de Tati, esse ato de 

jogar os objetos é meio mágico, já que eles caem das janelas como se fossem presentes vindos 

do céu.  

Há um olhar encantatório da menina para o edifício, cuja própria estrutura física se 

sobrepõe ao habitado pela garota. É neste lugar que entram constantemente presentes e 

embrulhos, que as crianças comem balas e possuem bons brinquedos, que entram e saem 

pessoas vistas aparentemente como "importantes" por causa de suas vestimentas e de como se 
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comportam, enfim, é onde acontece tudo que Tati é privada de fazer (ou de ter), observando 

apenas o movimento através de sua janela ou da calçada - por isso a criança associa esse 

espaço ao paraíso, àquilo que ela não pode ter. Entretanto, o que se evidencia é a desigualdade 

social latente, em que as pessoas facilmente descartam o que não lhes serve mais sem se 

importar muito com os outros, com suas necessidades. 

Como podemos perceber, o espaço que traz felicidade à Tati é o aberto, que sugere 

libertação e, neste sentido, difere de Bachelard
70

, já que este vê a casa como espaço feliz. Para 

a garota, a casa simboliza prisão e, portanto, é o lugar de dominação, pois não tem como 

brincar e com quem e∕ou com o que se divertir, além de estar subjugada aos ditames da mãe. 

Por ser de privação (agora também física, além da socioeconômica e da afetiva), esse espaço 

provoca o entristecimento da garota quando é obrigada a ficar alguns dias em casa depois de 

uma cirurgia de amígdalas, já que precisava repousar para se recuperar. Trancada, sem 

ninguém para se divertir e sem ir à praia, Tati deixa de vivenciar as experiências para observar 

a vida através de sua janela: 

 

Seu lugar ficou sendo a janela. Passava horas quietinha lá em cima, espiando a 

vida
71

. Que graça tinha aquilo? Domingo pau! Viu uma onda enorme crescendo para 

se arrebentar na praia. 

- "Mamãe, chegou agora uma onda do tamanho do arranha-céu. Eu pensei que ela 

fosse levar a nossa casa..." Continuou espiando. Não acontecia nada, não passava 

ninguém. De repente, observou: - "Mamãe, subiu um homem de preto!..." 

A costureira nada respondia, mais atenta ao rumor íntimo de seus pensamentos do 

que ao barulho da máquina e à voz da filha. O tempo passava. O tédio pesava. Até o 

mar parecia dormir. Tati também quase dormia no parapeito. De novo a voz dela: - 

"Mamãe, mamãe! desceu outro homem de preto..." Fez uma pausa. - "Isso é 

engraçado, não é?" (p. 207) 

 

                                                                **** 

 

Tati demorava-se muito no parapeito da janela vendo o mar, vendo a vida. No 

arranha-céu entravam centenas de embrulhos de encomendas. Que haveria dentro 

deles? interrogava. Que vontade de abri-los para ver o que têm dentro! 

Na calçada, nos ônibus, nos bondes, desfilavam os gigantes, gente que não brincava, 

ocupada sempre com qualquer coisa que Tati não compreendia e que era um 

mistério. As mulheres que passavam na praia pareciam-lhe divindades...     (p. 218) 

 

A janela é a mediação entre o espaço interno do cômodo em que moram as personagens 

e o externo da rua, portanto, é o espaço limítrofe entre a clausura e o mundo de descobertas de 
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Tati. É desse lugar, no eixo da verticalidade cujos pólos são alto X baixo, que a garota tem um 

olhar mais atencioso e melancólico para a vida na cidade.  

Enquanto estava no eixo horizontal dos espaços abertos, imersa no universo da 

brincadeira, ela não percebia a voracidade da cidade moderna onde o tempo escraviza a todos, 

sempre ocupados com os seus afazeres, agora, como mera expectadora, vendo apenas a vida 

"passar em sua frente", distante de seus objetos de contemplação e localizada em um ponto 

mais alto (ou seja, há uma superioridade espacial da personagem em detrimento dos demais 

habitantes da região), ela percebe que tudo aquilo perde o encanto, principalmente no final de 

semana em que não há muita agitação naquele espaço, já que o comércio é fechado e a 

maioria das pessoas não trabalha. Até o mar parece, para a menina, entrar em consonância 

com o marasmo da cidade. Paradoxalmente, a única que não para é a mãe da criança, que 

continua a costurar sem folga. Não é à toa que muitas vezes o narrador para se referir à 

Manuela diz "costureira" em substituição ao seu nome próprio, dando ênfase, assim, à 

profissão que ocupa. 

É da janela que Tati tem uma visão mais ampla desse espaço: vê o mar e vê as pessoas 

entrando e saindo agitadas, com pressa, dos edifícios, dos arranha-céus. São justamente nessas 

horas que sente mais a solidão, o isolamento - sentimentos comuns em algumas crianças que 

vivem em espaços restritos para brincadeiras, independente do seu status social, como nos 

mostra o narrador: "Na janela do apartamento, a menina solitária exibia uma boneca 

maravilhosa, que seria a rainha no meio das outras, se descesse. Tão imóvel parecia a menina 

da janela e bem vestida, que não se distinguia bem qual das duas era a boneca".  

(MACHADO, 1976: 203) 

A casa, neste contexto, é prisão para ambas, seja pobre ou rica. Embora esta tenha 

brinquedos caros, não tem ninguém para brincar. Essa criança também, ao seu modo, espia a 

vida. Talvez de uma maneira diferente por ter uma melhor condição financeira, podendo 

viabilizar outros pensamentos e outras perspectivas diante dessas experiências. É interessante 

observar como também nesse momento o narrador faz a sua crítica em relação à solidão 

infantil ao comparar a garota à boneca: ambas bem vestidas, bonitas e inertes, sem “vida”, no 

caso da criança devido a apenas olhar os movimentos alheios tal como Tati. 

Portanto, são duas meninas que apresentam posturas semelhantes diante de uma 

determinada situação embora estejam inseridas em contextos diferentes e pertençam a classes 

sociais opostas. O narrador é irônico ao fazer uso da conjunção condicional "se" para levantar 

a hipótese de que a boneca seria o centro das atenções e, de certa forma, contrasta a imagem 

da menina solitária que possui uma linda boneca (objeto de desejo certamente de muitos ali 
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presentes), mas não pode brincar, com a das bonecas velhas que comparecem na brincadeira 

das crianças. 

De acordo com Luis Alberto B. Santos e Silvana P. de Oliveira (2001), um dos 

principais teóricos empenhados em refletir sobre o foco narrativo foi Jean Pouillon
72

, cuja 

proposta de classificação já havia sido sugerida por Percy Lubbock, que distingue três 

possíveis pontos de vista: visão por detrás, visão com e visão de fora equivalentes, 

basicamente, ao que Gérard Genette (1979) classifica, mediante a relação do narrador com a 

diegese, em heterodiegético (quando não participa da história narrada); autodiegético (quando 

o narrador e a protagonista são a mesma pessoa) e homodiegético (quando o narrador é 

personagem, mas não a protagonista).  

Pensando-se no conto, verifica-se que, tendo em mente a classificação, a focalização 

dada à narrativa é heterodiegética, já que o narrador não é personagem, entretanto, ele não 

fica alheio aos acontecimentos, pelo contrário, intervém na história através de juízos de valor 

e de pequenos comentários. Além disso, ao mesmo tempo em que observa os acontecimentos, 

ele tem conhecimento de tudo que passa pela mente das personagens: seus anseios, suas 

reflexões, seus sonhos e seus desejos, descrevendo-os, analisando-os e, muitas vezes, 

trazendo-os à tona através do discurso indireto livre: "Precisava, entretanto, arranjar pai, cada 

amiguinha tinha o seu" [...] (MACHADO, 1976: 203); "Pois se estava esperando de verdade, 

pensou a garota, como é que sua mãe podia duvidar?" (ibidem, p. 214)
73

.  

Não é por acaso que há uma maior descrição e valorização dos espaços abertos (os mais 

frequentados pela garota) em detrimento dos fechados, já que as situações e os momentos 

mencionados na narrativa são contados através do olhar atento de um narrador onipresente, 

onisciente e intruso que observa os acontecimentos, predominantemente, a partir da 

perspectiva infantil, ou seja, da percepção e das experiências de Tati (o próprio título sugere 

essa leitura).  

À medida que desencadeia os acontecimentos, o narrador assume uma posição sensível 

em relação à menina, que não consegue perceber os conflitos e as tensões vividos pela mãe e, 

consequentemente, a força que eles têm para interferirem na forma de Manuela agir com ela. 

Além disso, ele dá a devida importância aos efeitos drásticos (quer sejam psicológicos, quer 

sejam emocionais) que os acontecimentos provocam direta ou indiretamente nas personagens. 

Talvez seja exatamente pelo fato de assumir essa perspectiva que o narrador não 

esmiúça ou não esclarece determinadas situações porque vistas por esse ângulo narrativo elas 
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se tornam incompreensíveis. Até mesmo a ausência de diálogo entre mãe e filha favorece e 

isola, ainda mais, a perspectiva do narrador sobre as personagens. Os mundos são diferentes e 

a sua construção é feita de maneira diversa pelo narrador percebida, sobretudo, pela 

linguagem utilizada.  

O vocabulário empregado na narrativa reflete um narrador que se utiliza de uma 

linguagem formal para narrar a história, muitas vezes, impregnada de insólito e, 

principalmente, de lirismo, de sensibilidade. Entretanto, ele mantém a linguagem informal 

para marcar as falas das personagens principalmente de Tati, que é uma criança com o seu 

jeito de falar próprio da idade. De acordo com Manuel Cavalcanti Proença (1989), “a aventura 

maior no domínio das palavras é a de Tati, através de quem o escritor busca reconstruir a 

experiência infantil na conquista da linguagem. (...) E o escritor recolhe e aproveita as 

metáforas nascidas da insuficiência de vocabulário, comum às crianças e ao povo”.  (p. XV) 

Para Fernando Py (1984), o conto 

 

compõe em dois planos essa busca do real no irreal: de um lado, a visão adulta da 

vida, por Manuela; de outro, a visão transfiguradora de Tati, sua filha, cujo universo 

é sempre a mesma descoberta do inefável. Esse inefável se concretiza através da 

linguagem, extremamente trabalhada e concisa, onde as falas de Tati surgem como 

contraponto ao realismo desiludido da mãe, embora no fundo esta se agarre ainda à 

esperança de um padrão melhor, desconhecido e ideal. (p. 283) 

 

Diferentemente de muitos autores que, embora tragam como eixo narrativo a infância, 

não conseguem deixar de lado a sua seriedade adulta, prejudicando, assim, “a ludicidade da 

criança que eles querem recuperar na sua escrita”, como bem lembra Vânia Maria Resende 

(1988: 22), Aníbal Machado soube realizar, estilisticamente, muito bem a recuperação do 

mundo e da linguagem infantis, mantendo uma coerência entre “o ponto de vista do narrador e 

da linguagem, com a realidade evocada”. (RESENDE, 1988: 21)  

É como se impossibilitada de concatenar as ideias devido à sua pouca idade Tati 

adquirisse voz através de um narrador que a entende e que se sensibiliza com ela (e também 

com as demais crianças presentes no conto). Para tanto, utiliza uma linguagem bastante 

poética, metafórica e comparativa, ora através dos diálogos da menina ora quando reproduz o 

seu pensamento, como podemos verificar nos exemplos a seguir: "- O quarto está murchando, 

mamãe. A costureira acendeu as luzes, Tati achou engraçada aquela noite prematura. Como 

era fácil improvisar uma noite!" (MACHADO, 1976: 214) e "Reparou bem no teto, nas 

janelas. Nenhuma abertura. Por onde teria passado a cegonha?" (ibidem, p. 212).  
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O narrador também representa o universo infantil de outras formas. Uma delas é através 

do animismo em que se dá vida a animais, às plantas e a seres inanimados, atribuindo-lhes 

características e sentimentos humanos e que, segundo Jean Piaget
74

, é uma das características 

pertencentes à segunda etapa do desenvolvimento infantil, chamada de pré-operatória. Nesta 

fase, que ocorre aproximadamente a partir dos dois anos até mais ou menos os sete anos de 

idade, a criança já tem uma ideia pré-formada de determinadas coisas e, aos poucos, vai tendo 

o seu pensamento amparado por conceitos. Além de ser, geralmente, egocêntrica, já que a 

criança tem como referência para tudo ela mesma e nunca o outro.  

De fato, se observarmos Tati, perceberemos que todos os elementos ou objetos com os 

quais ela brinca ou se depara são humanizados: o vento que com sua força pretende quebrar o 

pé de milho plantado por ela (curiosamente ele, na história, mantém o seu caráter 

ambivalente, ressaltado por Bachelard
75

, de doçura, quando a menina brinca com ele, e de 

violência, como nesse exemplo); a água do tanque que não fica com cicatrizes, apesar de a 

garota "feri-la" com os dedos; o mar visto como grande, poderoso e terrível; as plantas, 

tratadas como se fossem crianças desprotegidas; o avião que faz um voo rasante com raiva 

dela e de Zuli; a boneca Carolina que engravida igual a sua mãe e que, em outra situação, 

aparece com o braço inchado, mordida de escorpião e Gerê que, muitas vezes, perde a cabeça, 

o braço e as tripas.  

Outra forma de representação infantil é a incompreensão da menina diante de algumas 

situações ou acontecimentos como, por exemplo, quando não ganha um presente no Natal - 

fato que deixa Tati bastante triste e indignada com Papai Noel por ter falhado mais um ano. 

Ela não tem noção ainda da inexistência dessa figura e de que só não ganhou o presente que 

tanto queria - uma bicicleta - porque a mãe não tinha condições de comprar. Ou ainda, com a 

morte do irmão:  

As mulheres se limitaram a emudecer presenciando o desespero de Tati. Após 

alguns momentos, levantou-se grave, a fisionomia desfeita, e se dirigia à mãe. Sua 

mãe é quem devia responder. 

Manuela apenas beijou-a, sem dizer palavra. 

A segunda fase do desespero de Tati foi em tom de manha e tinha a forma de uma 

reivindicação: “eu quero nenen! Eu quero nenen! Eu quero nenen!” De repente 

interrompeu o protesto. Encaminhou-se novamente para sua mãe e, solene, propôs 

uma solução: 

- Você podia repetir o nenen, mamãe. 
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- Posso, meu bem? 

- Mas pode ser para amanhã?... 

Antes de ela perceber o sorriso de Manuela, ouviu os gritos da pretinha Zuli, 

anunciando-lhe que as plantas tinham nascido, que viesse ver depressa o milho e o 

feijão. Desceu como louca as escadas. Viu que o feijão e o milho tinham nascido de 

verdade. (...) Deu a mão à pretinha, e ambas dançaram em torno. (p. 213) 

 

Até mesmo quando acontece algo sério e triste com as personagens, vemos como Tati 

consegue, embora, a priori, muito revoltada e triste, sobressair dessa situação de uma maneira 

mais tranquila a partir de uma postura lúdica diante do ocorrido - atitude típica de criança ao 

vivenciar experiências que, para os adultos, tendem a ser mais dolorosas. A dimensão do que 

ocorre com a mãe e do sofrimento da menina adquirem contornos mais suaves com a notícia 

paradoxal do nascimento das plantas e da solução instantânea para o problema: a vinda de 

outro irmão no dia seguinte. 

Embora nada tenha sido explicado para a menina, a notícia e a "resolução" do problema 

são suficientes para apaziguar o seu coração, até porque lhe dizer a verdade provavelmente 

não acarretaria nenhum benefício, nem mesmo a faria entender o que realmente aconteceu. 

Além disso, segundo Jacqueline Held (1980), a ideia de mortalidade (bem como a de 

imortalidade) é muito abstrata e vazia de sentido para a criança. Primeiramente porque tem, 

em tese, toda a vida pela frente, e segundo porque há a impressão de que a morte é "para os 

outros" e não para si mesma. Sem contar, com o fato de que a criança vive o momento 

presente. Por isso, a atitude súbita de Tati ante a notícia do nascimento dos vegetais, 

comemorado com dança e alegria pelas duas amigas.   

A própria imagem que a criança faz da mãe, às vezes, é envolvida por essa áurea de 

ingenuidade como, por exemplo, quando Tati adoece com uma crise nas amígdalas, sendo 

obrigada a retirá-las: 

 

Dias depois, mal pôde recordar-se do que lhe sucedera. Só se lembrava dos dois 

brutos de avental que a agarraram, do sangue que saía pela boca e molhava a bacia. 

Não compreendia como é que sua mãe, tão poderosa e tão boa, houvesse consentido 

em tamanha estupidez. (p. 206) 

 

 

Do ponto de vista da criança, a atitude dos enfermeiros intempestiva e grosseira era 

inaceitável, vista por Tati como maus-tratos e não como um procedimento normal em caráter 

de urgência diante da situação em que ela se encontrava. Há incompreensão também quanto à 

postura da mãe, por esta permitir que fizessem isso até porque Manuela, mais uma vez, não 

explica à criança o que vai acontecer. Tati não consegue cogitar a possibilidade de estar 
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passando por essa situação porque havia adoecido e necessitado de uma intervenção cirúrgica, 

mas de estar passando por isso devido à maldade alheia, consentida passivamente pela mãe 

que, a priori, deveria lhe proteger. A incompreensão do fato se alastra para o seu próprio 

processo de recuperação, já que ela não consegue perceber que a ingestão de sorvetes também 

fazia parte disso. Para a menina, a mãe está simplesmente querendo agradá-la, como forma de 

se redimir da falta grave cometida com ela.  

De acordo com Reinaldo Luiz Damazio (1994), "embora a criança seja um elemento da 

sociedade e, como tal, deva se ajustar a esse contexto, o seu mundo, as suas formas de vê-lo, 

de senti-lo, de apreendê-lo e de se relacionar com ele é diferente da do adulto" (p. 24), mas 

nem por isso se exime de agir ativamente, sempre partindo do seu nível de percepção, dentro 

de seus espaços e de suas possibilidades.  

Ainda de acordo com o autor, se há essa postura da criança diante do mundo, ela precisa 

ter voz e, consequentemente, ser ouvida. Algo muitas vezes incomum nas relações sociais, 

sobretudo familiares, pois os adultos geralmente a veem como um ser que não compreende 

(ou não pode compreender) o que se fala. Embora não haja ainda uma compreensão racional 

que abarque o conhecimento e as explicações sobre o mundo, a criança consegue resolver 

seus problemas e inquietações fazendo uso da sua imaginação. Assim sendo, percebe-se que o 

mundo de Tati também é solitário neste sentido, pois em nenhum momento alguém sente a 

necessidade ou a obrigação de explicar o que está acontecendo (ou aconteceu) para a garota. 

Há ainda outras situações expostas pelo narrador que exemplificam o mundo da criança 

e, mais, especificamente, a sua incompreensão diante das situações como, por exemplo, as 

poucas e misteriosas conversas que a mãe tinha com alguma vizinha; a identidade do seu pai; 

o porquê de não poder brincar com uma seringa e de não poder ter vários pais biológicos; a 

não percepção dos problemas e dos conflitos enfrentados pela mãe e certas atitudes e posturas 

maternas para com ela. 

O espaço também é responsável pela evidenciação da frágil relação entre mãe e filha. 

Tanto o físico, representado pela casa, onde se evidencia claramente a pouca comunicação 

existente entre elas, quanto o social que demonstra como as relações estão calcadas 

basicamente no aspecto econômico, forçando, de certa forma, Manuela a trabalhar bem mais 

para tentar se manter naquele lugar e, ilusoriamente, acompanhar o seu ritmo de vida.  

Essa falta de comunicação entre elas é notória e unilateral. Enquanto a mãe, na maioria 

das vezes, pouco responde ao que a filha pergunta e não demonstra sentir necessidade de 

dialogar com a menina, Tati está sempre querendo saber a opinião de Manuela sobre os mais 

variados assuntos ou simplesmente comentar sobre algo ocorrido no seu dia.  
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Há um olhar encantado de Tati para a figura materna, frisado desde o início da 

narrativa, e que se prolonga até o seu desfecho: 

 

Era grande sua mãe. Como ela começasse a despertar, Tati se alvoroçou, agarrou-se 

a seu rosto, aos beijos, cascateando frases e perguntas: 

- Mamãe, você pode ter um filho patinho?... Eu já acordei, já fui até lá longe, no fim 

do corredor... Essa casa é engraçada. Deixa eu ir ver o mar agora? 

Logo depois, a figurinha da criança se perdia entre as pernas dos pescadores de 

arrastão.     (p. 201) 

 

É essa fase de descobertas - típica da infância - que Tati está vivendo, por isso, essas 

perguntas sobre perguntas (mais uma prova de que o autor soube realizar, estilisticamente, a 

recuperação do mundo e da linguagem infantis), essa agitação, essa pressa de viver novas 

experiências em um novo lugar. Além disso, para ela tudo se resume à brincadeira até mesmo 

a mudança do espaço da casa em relação a que morava antes de chegar à Zona Sul como alega 

Damazio (1994) ao mencionar que para a criança o mundo a sua volta é uma extensão do seu 

interior, dessa forma, interage com o real de uma maneira livre e mágica.  

Satisfeita a curiosidade, a menina parte para beira-mar para brincar agora com os 

pescadores que fazem arrastão - provavelmente, uma referência do autor ao promovido pela 

colônia de pesca chamada Z-13, fundada oficialmente em 1923 e situada no lado sudoeste da 

praia de Copacabana. Segundo Roberto Agapio (2003), por ser um local agradável, devido à 

calmaria marítima, ele ainda é bastante procurado pelas pessoas com crianças pequenas.  

 Outro aspecto interessante de observar é que mesmo quando o narrador se distancia da 

ótica infantil ele ainda demonstra afeição pela garota, utilizando certas palavras no diminutivo 

que, empregadas nesse contexto, denotam afetividade e carinho (figurinha, dedinhos, 

garotinha, pequerrucha). 

Se, por um lado, temos uma menina que não percebe que a atitude da mãe em relação à 

cirurgia foi para o seu próprio bem, “supervalorizando” o ato como algo ruim, por outro, vê, 

de uma maneira mais "natural", o fato de a mãe não dialogar muito com ela ou não responder 

às suas dúvidas e às suas inquietações, como podemos perceber neste fragmento: 

 

Sem ação, sem sono, começa a imaginar e faz perguntas: - Mamãe, filho de elefante 

já sai daquele tamanho? Por que é que bicho não fala, hein?... Você não sabe o 

Zequinha? Ele é moleque mesmo... Outro dia ele quis suspender a minha saia, eu dei 

um soco nele. Eu também tenho muque, não tenho, mamãe? Quem tem mais muque 

que eu sei é o seu Vicente, mas o muque de Popeye ainda é muito maior... O muque 

de Deus, então nem se fala, não é, mamãe?  



102 
 

Era o defeito de sua mãe, refletia Tati: quase não conversa. Quando conversa é com 

gente grande sobre costura e doenças: - Só bobagens. Saltou no colo dela. Era 

quente esse colo. (p. 208) 

 

 Em vários momentos da história percebe-se que há pouco diálogo entre elas, alguns 

deles ilustrados como esse mencionado anteriormente: muitas perguntas são feitas, mas de 

nenhuma delas se obtém resposta. Em outras situações, Manuela responde com frases curtas 

ora pedindo para Tati ficar calada, ora dizendo que quando for adulta explica tudo ou 

mandando-a brincar. A garota percebe que a mãe pouco fala com ela e sente falta disso, 

enxergando, inclusive, como um defeito, mas não se dá conta nem ao menos cogita alguma 

explicação para saber o porquê dessa postura. Também não compreende o porquê dos 

assuntos de Manuela estar relacionados apenas à costura (fonte de renda) ou às doenças (fonte 

de grandes despesas) visto, por ela, como insignificantes. Entretanto, a admiração, o respeito e 

o carinho que sente pela mãe a faz esquecer tudo, mesmo porque, em geral, as crianças 

embora percebam muitas vezes o tratamento destinado a elas, não tendem a se questionar, 

desde cedo, sobre a relação materna.  

Se não há espaço para uma conversa ou simplesmente para ouvir o que a criança tem a 

dizer, muito menos haveria para brincadeiras. Vejamos o exemplo abaixo: 

 

Não era tarde e o aposento entrou na penumbra. Tati se espanta. 

- O quarto está murchando mamãe. A costureira acendeu as luzes, Tati achou 

engraçada aquela noite prematura. Como era fácil improvisar-se uma noite! Ficou 

um pouco agitada: 

      - Vamos brincar de dormir, mamãe? Só de pândega!... 

Seria possível que sua mãe recusasse uma ocasião como aquela? Manuela nem 

responde. “Essa mamãe não gosta nunca de brincar com a gente.” (p. 214) 

 

 

 O narrador intruso mostra uma situação em que se contrapõem a docilidade e 

ingenuidade de Tati e a indiferença (ou o descaso) da mãe para o pedido da menina, posta 

ainda mais em xeque quando, através de seu discurso, ele expõe o pensamento de Tati ao 

indagar sobre a possibilidade da mãe se negar a brincar. É como se fosse impossível, dentro 

daquele contexto de fala, Manuela não acatar o pedido da filha. Interessante observar nessa 

fala de Tati o uso do pronome "gente" no lugar de utilizar "comigo", como se a garota não 

estivesse passando por aquela situação sozinha, como se a rejeição à brincadeira incluísse 

mais pessoas, no caso, o narrador que, neste momento, parece se colocar na história.  

Segundo Damazio (1994), “a criança se relaciona com o mundo de um modo mais 

concreto e aberto porque ela está apreendendo o mundo, está operando traduções da realidade 

e criando sentidos”. (p. 41) E isso podemos comprovar em vários momentos da narrativa 

como, por exemplo, quando intuitivamente Tati, através da sua imaginação e criatividade, 
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traz-nos a ideia do anoitecer: o “murchar” do quarto. A criança não explica o fenômeno 

natural se baseando no concreto, no real, mas através de sua leitura de mundo, de suas 

possibilidades de compreensão da realidade, ou seja, figurativamente.  

Outro aspecto importante para ser observado é o jogo entre claro e escuro que se faz 

presente na narrativa. Diferentemente da tendência em relacionar sempre o claro a algo bom e 

o escuro ao ruim, neste conto, muitas situações de incomunicabilidade entre mãe e filha 

ocorrem na claridade. Nesse fragmento anteriormente citado, por exemplo, o quarto está na 

penumbra, ou seja, no meio entre a luz e a escuridão, mas é na claridade que Tati convida a 

mãe para brincar e não obtém resposta, como se o ato de acender as luzes estivesse associado 

à ideia de pôr mais em evidência a delicada relação.  

O fato de Tati divinizar Manuela é natural e óbvio. A criança tende a ter sempre como 

parâmetro para tudo a mãe, principalmente quando não há a presença do pai e da família 

como é o caso de Tati: 

 

Sua mãe era mais bela fora da roupa, notava agora. Mais bela que todas as freguesas 

que vinham provar vestidos. Sua mãe era divina...  

Dela lhe vinha tudo. Quando tiritava de frio, saltava-lhe ao colo e era logo aquele 

calor! Pena que só gostasse de conversar com gente grande.   (p. 217) 

 

Esse olhar encantado da menina para a mãe está presente até mesmo em pequenos 

gestos de Manuela como o simples andar pela cidade: 

 

Delícia era ver as vitrinas. A princípio Tati queria possuir tudo que aparecia nelas. 

[...]  

Impressionada com uma vitrina de queijos, pergunta qual a árvore que dava aquilo. 

Alguns manequins, parecendo gente de verdade, a irritavam; tinha vontade de atirar 

pedra neles. A mãe se demora nas compras, a garota aproveita as quadras do passeio 

para jogar amarelinha. Indiferente aos empurrões, vai sendo arrastada para longe, 

pela onda de transeuntes apressados.  

[...] 

Sua mamãe sempre desembaraçada e corajosa, os homens a olharem para ela e ela 

firme, sem se perder na floresta da cidade! (p. 209-210)  

 

 

Diferentemente de um flâneur que caminha pelas ruas extasiado com o que vê pela 

frente, andando pela cidade sem rumo até a exaustão, Manuela a frequenta pragmaticamente 

com o objetivo de resolver coisas simples do dia a dia como comprar material para costurar 

ou alimentos, pagar contas, entre outros. Não há tempo para passeios ou para contemplar as 

vitrines da loja ou as ruas da cidade. É um caminhar, no geral, desatento para todo o cenário 

citadino tanto de Manuela quanto de Tati, alheia às pessoas e até à própria mãe, totalmente 

entretida na brincadeira. Quando muito esta observa as vitrines que expõem alimentos ou 

animais de estimação - ambos fontes de desejo da garota. Dessa forma, verifica-se que este 
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caminhar é apenas uma forma de deslocamento em que ir à cidade é sinônimo de distância, 

como afirma Antônio A. Arantes Neto (2000). 

Mais uma vez percebemos o olhar admirado de Tati para a mãe que não se perde em 

meio ao turbilhão de pessoas agitadas, nem tampouco tem medo de algo ou de alguém (pelo 

menos na visão da garota) inserido na cidade - espaço que, por ser aberto, pode dar medo ou 

insegurança. Imagem ainda mais reforçada pela ideia de floresta, já que remete ao 

desconhecido, ao mistério ou à insegurança.  

Em contrapartida a essa postura de Tati em relação à mãe nos deparamos, na narrativa, 

com uma mulher que, muitas vezes, submersa em seus afazeres, esquece a filha sem ao menos 

ter conhecimento de onde a criança está: “- Sei lá! Anda por aí pulando...” (MACHADO, 

1976: 205) De fato, Tati vive solta pelas ruas a brincar, indo para casa, geralmente, para 

dormir, para contar algo que aconteceu na rua ou por medo. Entretanto, isso ocorre porque 

não há tempo para cuidar da menina nem dinheiro para contratar alguém para desempenhar tal 

função.  

Ao lermos a narrativa, percebemos algumas atitudes de carinho e cuidado da mãe com a 

garota, porém Manuela não consegue estabelecer uma relação concreta, firme com a filha, de 

compartilhar situações, de viver experiências ou de "viver" efetivamente a maternidade, vista 

por muitos, presos à ótica determinista da nossa sociedade ainda patriarcal ou até mesmo ao 

nosso imaginário, como algo natural, desejado e vivido, sendo uma experiência única e 

sublime. 

De acordo com Elisabeth Badinter (1985), durante muito tempo se pensou que o amor 

materno estava relacionado ao instinto da mulher como se fizesse parte da sua própria 

natureza, entretanto, segundo a autora, que pesquisou anos sobre essa relação tendo como 

foco principal as mulheres francesas, o amor materno é um mito, sendo uma construção social 

que impulsiona a mulher a acreditar que ela só consegue se realizar como pessoa se for mãe. 

A autora constata que, ao longo dos séculos, houve uma variabilidade dos sentimentos 

maternos que estavam muito mais ligados à cultura, às ambições e às frustrações da mulher do 

que à sua natureza. 

Segundo Badinter, nos séculos XVI e XVII o interesse e a dedicação ao filho não existia 

em sua totalidade, diferindo muito em cada mulher a depender da sua condição financeira, do 

seu status social, da época e dos costumes. Só a partir do final do século XVIII, com a 

publicação de vários trabalhos de estudiosos, intelectuais e médicos sobre o assunto, foi que 

ocorreram significativas mudanças nessa relação. Entre elas está a exaltação do amor materno 

visto como um valor natural e social, favorável tanto à espécie quanto à sociedade, passando-
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se a relacionar amor e maternidade, cuja significação estaria associada não apenas ao 

sentimento em si, mas também à realização da mulher enquanto mãe, supervalorizando a 

figura materna em detrimento da paterna. 

Além dos discursos em prol de uma melhor relação maternal, dois fatores contribuíram 

para a mudança da postura da mulher: a possibilidade de melhoria econômica e, a depender da 

sua posição social, a vontade de ter um papel mais importante no universo familiar e social. A 

partir daí, a mãe, essencialmente a burguesa, (que via nessa função a chance de se promover e 

de se emancipar, já que melhorava a sua posição social sendo detentora dos bens materiais e 

dos filhos), começa a ter, cada vez mais, responsabilidades com o filho e a ser coberta por 

uma áurea mística advinda da ideia do "sacrifício" que fazia em prol da criança. Desse modo, 

vemos que os pensamentos de Manuela, de certa forma, são coerentes com a classe social a 

qual pertence e que a maternidade idealizada é imagem construída pelos mais favorecidos, 

sendo imposta como modelo-padrão a ser seguido por todos. 

Se, por um lado, o conto não mostra uma mãe tão afetuosa e dedicada à filha por outro 

lado, também não a traz como uma pessoa má, que rejeita a garota. Evidencia-se uma mãe que 

ama a filha, mas é consciente de que criar uma criança no contexto em que está inserida é uma 

tarefa difícil. Além disso, há uma urgência em sobreviver que não dá espaço para a 

afetividade: 

A costureira teve que trabalhar dobrado para acudir às despesas do parto. As 

encomendas de vestidos para as festas do fim de ano faziam com que ela fosse mais 

procurada pela freguesia. Todas tinham pressa. Algumas levavam as filhas vestidas 

como bonecas. Tati ficava admirando, convidava-as a brincar, a ver o milho. Elas 

nada respondiam, permaneciam imóveis. Tati estava certa de que eram meio bobas. 

Costurando ou debruçada sobre os figurinos, Manuela pouco se lembrava da filha, 

que lhe parecia algumas vezes um obstáculo e que era, agora, como se não existisse. 

Mas Tati ia vivendo a seu modo. (p. 214) 

 

Com trabalho em excesso, sem um companheiro para compartilhar suas angústias e seus 

desejos, cheia de dívidas, morando de aluguel em um lugar caro, sem contar com a ajuda de 

ninguém e, principalmente, cansada de ter uma vida de privações, intimamente, Manuela 

acaba, muitas vezes, vendo a filha como um empecilho, que a impede de ter liberdade plena 

tão ansiada por ela. Para Tânia Rivera (2007), "a condição de mãe talvez ressalte algo de 

fundamental à mulher: a necessidade de se reinventar, uma vez que não há para ela lugar fixo, 

assumir-se outra e com isso abrir para a possibilidade de criar" [...]. (Grifo da autora, p. 195) 

É justamente isso que aflora em Manuela. Ela anseia por se reinventar como mulher, por 

assumir seu lugar nesse espaço físico e social, imbuída de seus desejos e de suas vontades que 

independem de ser mãe.   
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À medida que as clientes de Manuela exigem rapidez no serviço de costura e que as 

dívidas aumentam sem que ela tenha condições de pagar, pelo menos, o aluguel (situação 

piorada depois do parto malogrado), tornam-se mais frequentes os pensamentos ruins em 

relação à sua própria filha, como este transcrito a seguir: 

 

Quando estaria a filha em idade de colégio? Manuela só teria alguma liberdade 

depois que a internasse. Mas a pequerrucha tem apenas seis anos. Criança é sempre 

um embaraço. Desfazer-se dela não seria difícil, se a entregasse à tia do subúrbio. 

Que fazia o pai? Abandonou a menina, nem mesmo chegou a conhecê-la. 

A costureira pousou o olhar na cama de Tati e sacudiu a cabeça, afastando um 

pensamento sombrio. Não, isso não faria... A criança não tinha culpa, entregá-la à tia 

feroz, seria maldade. Nem à tia, nem ao juiz de menores.     (p. 215) 

 

 

Sob forte pressão, Manuela acaba canalizando para Tati grande parte de suas 

frustrações, entrando em um processo de conflito interior: se, por um lado, pensa em se livrar 

da filha assim como, de certa forma, o pai fez, indo embora sem ao menos reconhecer a 

paternidade, por outro, ela tem consciência de que a menina não tem culpa da situação em que 

está inserida, tornando o seu ato, caso se concretizasse, de entregar a garota à tia ou ao 

juizado, ainda mais cruel. A forma como Manuela trata a filha, afastando-a de si, muitas vezes 

condiciona as duas a viver uma solidão. Assim sendo, o espaço, essencialmente o social, 

também propicia esse sentimento. Mãe e filha, apesar de morarem juntas, ocupando o mesmo 

espaço fechado - o cômodo - e de só “terem uma a outra”, vivem como dois seres solitários.  

Em relação à Tati vemos que o espaço em que mora é novo (tanto o mais amplo, Zona 

Sul, quanto o mais restrito), fato que contribui para ter poucas amigas; e excludente à medida 

que a grande maioria das crianças possui uma condição financeira bem superior a de Tati e, 

portanto, afastam-se ou não querem brincar com a garota - situação totalmente diferente do 

subúrbio, em que as pessoas, em tese, são mais solidárias e comunicativas porque o seu 

espaço (tanto físico quanto social) as aproxima por viverem realidades semelhantes. 

Praticamente suas amizades na Zona Sul se restringem a uma menina chamada Zuli que 

aparenta também ser uma pessoa solitária e compadece da mesma situação socioeconômica 

que ela. Com essa amiga, Tati vive momentos ora felizes, como quando plantam (e cuidam) 

um pé de feijão e outro de milho ou brincam na praia; ora solidários e tristes, como quando 

não recebem presente de Papai Noel e resolvem brincar com os bonecos esfarrapados de Tati. 

Quanto aos parentes, vemos que não há aproximação com avós, tios, primos e até 

mesmo com o próprio pai (do qual se sabe apenas que pertence a uma família abastada, na 

qual Manuela trabalhara como costureira seis anos antes de ela voltar novamente para a Zona 

Sul, que se casara e que fora morar na Europa sem, ao menos, conhecer a filha), a não ser com 
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uma tia “geniosa”, segundo o narrador, que morava no subúrbio, em Deodoro, e que mantinha 

um relacionamento difícil com a irmã Manuela. Ela também não frequenta a escola como a 

maioria das crianças com quem brinca. Lugar propício, nesta fase da vida, não só para 

aprendizagem, mas, principalmente, para as brincadeiras, para as amizades e para a interação 

com o meio social - outro fator que favorece o seu isolamento, a sua solidão.  

Em relação à Manuela, o quadro não é muito diferente, já que além de não termos 

conhecimento de visitas ou telefonemas de familiares ou de amigos, os raros momentos em 

que algum diálogo é descrito, com conhecidos ou com vizinhos, percebemos a 

superficialidade do ato. Não há nenhuma pessoa com quem Manuela possa conversar ou 

desabafar e nada que demonstre grande afetividade mesmo porque mãe e filha tinham se 

mudado há pouco tempo.  

O próprio espaço físico proporciona esse tipo de relação mais superficial. Se pensarmos 

no mais restrito - um edifício - sabemos que nessas moradias, sobretudo, as pessoas tendem a 

viver muito isoladas, chegando muitas vezes a conhecer os próprios vizinhos apenas através 

de saudações (bom dia!, olá!, como vai?). O edifício impõe o convívio que ao invés de 

estabelecer relações mais profundas, já que as pessoas estão próximas, promove o inverso: o 

distanciamento, o isolamento e, consequentemente, a solidão. E se pensarmos no espaço mais 

amplo - o da cidade grande - a situação é ainda mais grave.  

De acordo com Antônio Augusto Arantes Neto (2000), 

 

Os habitantes da cidade deslocam-se e situam-se no espaço urbano. Nesse espaço 

comum, que é cotidianamente trilhado, vão sendo construídas coletivamente as 

fronteiras simbólicas que separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, numa 

palavra, ordenam as categorias e os grupos sociais em suas mútuas relações. (p. 106) 

 

E isso se dá por, pelo menos, dois motivos. Primeiro porque os próprios indivíduos, 

conscientes ou não, procuram pessoas com quem têm mais afinidades ou interesses em 

comum, quer sejam profissionais, quer sejam financeiros. Assim sendo, os grupos sociais se 

formam e se segregam ou se fundem, cada um a seu modo, de acordo com suas 

conveniências.  

Segundo porque a correria e os afazeres do dia a dia do mundo moderno dificultam ou 

inviabilizam contatos mais próximos entre as pessoas acirrando ainda mais o caráter solitário 

da população. O mundo moderno trouxe atrelado a ele um grande paradoxo: vivemos, cada 

vez mais, buscando outro ser, em contrapartida estamos cada vez mais distantes uns dos 

outros, vivendo, cada dia, mais isolados, imersos em nossa individualidade.  



108 
 

Para Arcângelo Buzzi (2007), a solidão, em seu sentido próprio, não é sinônimo de 

isolamento, mas de busca "de formas diferentes e superiores de comunicação, esforço de 

transcender os liames padronizados, para estar junto a si, aos outros e às coisas na novidade 

de cada instante". (p. 185) Françoise Dolto (1998) comunga de opinião semelhante, 

mencionando que 

A solidão pode ser muito enriquecedora quando não é sentida como isolamento, com 

sentimento de rejeição e de não ser digno de estar no meio dos outros. É uma solidão 

interior em que aparentemente não se dá nada aos outros, e em que se vive levado 

pelo movimento alheio e respeitado nesse acolhimento interior.     (p. 432)  

 

 

A solidão de Manuela e de Tati é vivida e sentida de maneiras diferentes, embora se 

assemelhe pelo fato de as personagens não viverem basicamente essa solidão benéfica e 

produtiva que é mencionada por Buzzi e Dolto, nem tampouco a patológica que leva o 

indivíduo, muitas vezes, à melancolia, à depressão ou à morte. Praticamente sem familiares, 

sem amigos, sem tempo para sair e conhecer novas pessoas e, principalmente, sem enxergar a 

filha como uma companhia, a costureira é solitária - algo que é amenizado (ou menos sentido) 

porque ela vive imersa no trabalho e, por isso, em contrapartida, talvez não sinta tanto os 

efeitos da solidão na qual está inserida.  

Ao discorrer sobre o homem moderno e sobre a sua relação com o trabalho, Octavio Paz 

(1984) afirma que "no século da ação, o homem se espiona a si mesmo. O trabalho, o único 

deus moderno, deixou de ser criador. O trabalho sem fim, infinito, corresponde à vida sem 

finalidade da sociedade moderna". (p. 184). Ao observarmos Manuela, inserida nesse espaço, 

percebe-se que está imersa nesse processo de "não entrega". As atitudes diárias da costureira 

nos levam a crer que ela também se tornou máquina ao agir, muitas vezes, de uma maneira 

mecânica, visto que a pressa para desempenhar múltiplas funções: ser dona de casa, costureira 

e mãe ao mesmo tempo exige praticidade.  

O trabalho não é uma atividade realizada por prazer, mas por uma necessidade urgente 

de sobreviver, colaborando para a personagem esquecer um pouco de si mesma, 

contrariamente ao que menciona Octavio Paz, já que não sobra muito tempo para ela pensar 

sobre a sua vida e, consequentemente, chegar à sua solidão, que só é sentida realmente 

quando para de trabalhar, por cansaço ou por estar envolvida com outros afazeres. Essa ânsia 

de Manuela pela liberdade está associada também à vontade de encontrar um companheiro - 

algo que é dificultado, mais uma vez, por causa da existência de Tati: com quem deixar a 

criança se quiser sair? Como trazer alguém para dentro de casa? Esse desejo é aguçado ainda 
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mais quando perde o bebê e, aos poucos, vai recuperando tanto a forma física anterior quanto 

a libido:  

Após o parto e apesar das labutas excessivas, voltaram ao corpo de Manuela as 

formas e linhas habituais. Uma vontade maior de viver, de expandir-se. Dezembro 

vinha chegando, ia-se entrar num período diferente. O verão que se anunciava, as 

roupas estivais, o Natal, o reveillon, as praias cheias, os primeiros sinais do carnaval 

próximo - tudo lhe transmitia uma exaltação que ninguém lhe notava no rosto calmo. 

                                                                                                                           (p. 215) 

 

 

Há uma vontade de Manuela de se encontrar enquanto mulher, acirrada, sobretudo pelo 

espaço convidativo no qual está inserida bem como pela proximidade dos festejos de fim de 

ano e da chegada do verão - responsáveis pelo aumento considerável de pessoas naquela 

região a desfrutar da praia e de todos os benefícios que a cercam, além de sugerirem festa, 

badalação, um modo de viver que não irradia para Manuela. Nesse contexto, em meio ao 

sonho de alcançar uma maior liberdade, está a garota que, de certo modo, simboliza a sua 

privação como, por exemplo, quando surge o desejo de sair com alguém, Manuela embarca 

em suas reflexões sobre os homens no geral e sobre os que passaram na sua vida, sendo 

despertada desse estado mediante a indagação da filha: 

 
 - Mamãe, você gosta de mim? 

Manuela se assustou. Nem se lembrava de que a filha existia. Que ideia de fazer-lhe 

Tati essa pergunta! 

- Você não estava dormindo, minha filha?... 

- Mas você gosta de mim? 

Sua mãe estava tão misteriosa aquela noite! 

- Dorme, menina. Olha: Carolina já está sonhando. 

- Mas gosta, não gosta? (p. 216) 

 

 

 Tati chama a mãe para a realidade, mostrando, metaforicamente, que Manuela não faz 

parte desse lugar, que a excluí, não porque impeça ou a expulse, mas porque a submete a uma 

série de restrições, como alega Antonio Candido (1993) ao analisar o espaço em 

L'Assommoir, de Émile Zola, cuja reflexão serve perfeitamente para o caso da costureira. 

Manuela se sente sozinha. Há uma necessidade de aproveitar a vida que não caberia a ela em 

curto ou, talvez, em médio prazo, tornando-a uma pessoa às vezes frágil do ponto de vista 

emocional, às vezes sozinha e triste. Vânia Maria Resende (1988), ao discorrer sobre o papel 

da criança na literatura brasileira analisa várias personagens mirins, entre elas, Tati. Em 

relação à Manuela e, mais especificamente, ao relacionamento entre mãe e filha a autora 

afirma que: 

[...] A fragilidade humana pode impor-se em qualquer fase da vida quando 

dificuldades de amar tomam conta do sujeito, tornando insuficientes e impotentes as 

suas relações com o mundo. Alguns adultos, como a mãe de Tati, aparecem com 
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comportamentos ásperos e autoritários, outras vezes, egoístas, mostrando-se 

incapazes de participar da realidade da criança, falidos na sua sensibilidade, que 

deixa de corresponder à infantil. (p. 189)  

 

 

Ante essa fragilidade, Manuela não consegue participar da vida da filha. Há um 

distanciamento entre ambas, embora dividam o mesmo espaço. São quereres diferentes que 

provocam o desencontro e a solidão nas personagens. Essa dificuldade de amar de Manuela 

relacionada a decepções e a mágoas amorosas não se transfigura apenas na pouca 

demonstração do carinho que sente por Tati, mas também no fato de não se entregar a um 

alguém. Apesar disso,  

 

Esperava sempre o amor, e os anos lhe iam chegando como comboios vazios. 

Tinham os seus grandes olhos uma luz indireta; luz que não ia buscar as coisas onde 

elas se achavam, como a dos holofotes; as coisas mesmas é que pareciam se vir 

banhar na claridade deles. Quando caminhava pelas ruas, os homens que acaso a 

fitavam deixavam-se ficar sob a difusão dessa claridade. Os que não lhe conheciam 

a voz imaginavam-lhe um timbre veludoso como correspondência à doçura desse 

olhar lento e absorvente de grande amorosa, pelo qual tudo de mais dela se acertava 

- o busto, o andar, as maneiras. O corpo era delicado até à cintura; daí para baixo, 

porém, e à medida que se aproximava do chão pelas pernas, ganhava força, era mais 

apto a receber as correntes que vinham da terra.  (215) 

 

 

Há uma vontade de Manuela de encontrar alguém, mas paradoxalmente a isso há uma 

repulsa por causa do sofrimento provocado pelos seus relacionamentos. Muito significativa é 

a comparação do narrador entre a passagem do tempo e os comboios vazios (trens), 

intensificando, ainda mais, imageticamente a nulidade do amor na vida da personagem. 

Curiosamente, surge, mais uma vez, a noção de claridade. Desta vez, associada ao olhar 

de Manuela, exaltando-a. Segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2012), "o olhar é 

carregado de todas as paixões da alma e dotado de um poder mágico, que lhe confere uma 

terrível eficácia". (p. 653) Por isso, o de Manuela fascina tanto o narrador e exerce poder 

sobre as demais partes do corpo - todas subjugadas ao comando dos luminosos olhos da 

costureira, além de ajudar a construir a sua imagem diante de qualquer pessoa que cruze o seu 

caminho.   

 Outra simbologia importante é em relação à terra que, assim como a casa e o mar, 

também simboliza o corpo materno (fecundidade), além de remeter, entre outros significados, 

de acordo com Chevalier e Gheerbrant, à noção de firmeza e de força - características 

presentes na personalidade de Manuela que cria sozinha a filha pequena em um espaço 

desigual, individualista, ainda patriarcal e bastante preconceituoso em relação ao sexo 

feminino, sobretudo à mãe solteira, que feria a imagem de família perfeita impingida pela 
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sociedade burguesa da época. Essa hipótese é reforçada pela própria divisão corporal feita 

pelo narrador em que a personagem é metade delicadeza (parte superior), metade força (parte 

inferior, justamente a que está em contato direto com o chão). A terra também pode remeter à 

ideia de que Manuela está presa à realidade, estando firme, "com os pés no chão". Embora 

vislumbre e sonhe com algo melhor para a sua vida, ela é consciente de suas limitações.  

Já Tati, embora não tenha muitos familiares próximos e, principalmente, a figura 

paterna, muitas vezes, não se sente sozinha porque está constantemente em estado lúdico, de 

brincadeira e diversão, independente de ter alguém ou não ao seu lado. "A criança, em virtude 

da magia, cria um mundo à sua imagem e assim resolve a sua solidão". (PAZ, 1984:183). 

Entretanto, sente a solidão quando não pode estar na companhia dos amigos e, sobretudo, 

quando recorre à mãe e não obtém atenção. Vânia Maria Resende (1988), ao falar sobre as 

personagens infantis e, mais especificamente, sobre Tati, menciona que a criança 

 

ressente-se da falta de atenção e da ausência da mãe, sempre envolvida nas costuras, 

sem tempo para ouvi-la ou para lhe dirigir alguma palavra. A menina, ávida e cheia 

de emoções, é constantemente frustrada, quando almeja a presença materna, para 

participar com ela da vida no seu correr diário. A mulher sentia na filha um 

obstáculo à sua liberdade (...) Fechada nos seus limites, deixa transparecer carência e 

solidão (...). (p. 188) 

  

Segundo Bachelard (1988), a solidão infantil é mais secreta que a solidão do adulto, 

sobretudo naquela criança que é sonhadora porque vive no mundo do seu devaneio. Dessa 

forma, a sua solidão é menos insurgida contra a sociedade do que a das outras pessoas. 

Características bem comuns em Tati: o sonho, o devaneio e a fantasia - notórios em situações 

típicas do imaginário infantil como, por exemplo, quando se veste e se maquia, em 

determinada ocasião, como adulta, tentando imitar ou vivenciar algo que acontece (ou 

aconteceu) com a mãe, tida como o seu referencial.  

Para tanto, ela não precisa necessariamente do espaço da casa, porque as suas 

experiências já se mesclam ao sonho e à fantasia e de uma maneira positiva como afirma 

Marco Antônio Castelli (1984). Para o escritor, as crianças de Aníbal Machado são "uma 

proposta do novo" que se insinua sem traumas, agindo pelo sonho ou como se tudo fosse um 

sonho, mas sem problematizar a vida, apenas "vivem-na, refazem-na". (p. 7) 

O ápice do conflito vivenciado por Manuela se dá quando a proprietária do espaço em 

que mãe e filha moram pede o imóvel por falta de pagamento, obrigando-as a voltar, mais 

uma vez, para o subúrbio, para a casa da irmã em Deodoro - um bairro de classe média baixa 

da Zona Oeste do Rio de Janeiro - e a começar tudo novamente:  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9dia_baixa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Oeste_%28Rio_de_Janeiro%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
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Passaram Engenho Novo, Meyer, Piedade, Encantado, Cascadura... Manuela 

silenciosa, humilhada, fazia conjeturas amargas. Nunca mais voltaria a Copacabana. 

Da primeira vez perdera lá a virgindade, agora já ia ficando a máquina de costura. 

As freguesas, àquela hora, já se estavam preparando para o reveillon, muitas delas 

vestindo a fantasia que ela, Manuela, fizera com suas mãos, sem ter sido paga. E, 

agora, num carro de segunda classe, a caminho do subúrbio, lá se ia para a casa de 

uma irmã geniosa, a implorar-lhe favor, levando aquela criança, aquele trambolho! 

                                                                                                                        (p. 219) 

 

Ao elencar os bairros pelos quais as personagens passam de carro, o narrador vai nos 

dando uma ideia de como são distantes as localidades, de Copacabana ao subúrbio, e de como 

é sofrida essa volta, não apenas do ponto de vista espaço-temporal (demanda um longo tempo 

esse deslocamento por causa da distância, da época da passagem de ano e do horário), mas 

também do ponto de vista emocional. 

É o reconhecimento de que novamente não deu certo a vida na Zona Sul, de que outra 

vez abriu mão de "algo importante" (na primeira ocasião perdeu a virgindade e agora a 

máquina de costura - ambas as perdas colocadas lado a lado no discurso do narrador como se 

ostentassem o mesmo grau de relevância, como se fossem dois bens preciosos) de que 

fracassou, de que elas não cabem naquele espaço porque é exclusivo, marginaliza as pessoas 

pobres, forçando-as a se isolar no subúrbio ou em favelas.  

Desse modo, percebe-se que embora o deslocamento do subúrbio para a Zona Sul tenha 

proporcionado uma maior aproximação entre ricos e pobres no que se refere ao espaço físico, 

o mesmo não aconteceu com o social, a não ser para a exploração de mão de obra barata. Se 

em algum momento Manuela cogitou a possibilidade de ter uma vida melhor, legitimando-se 

naquele espaço, isso cai por terra, desaguando na decepção de não ter tido êxito no que se 

propôs a fazer. Humilhada, volta para o subúrbio ainda mais pobre do que quando saiu de lá, 

canalizando para a criança as suas próprias frustrações.  

Os macroespaços (Copacabana e subúrbio) não são apenas distantes entre si, mas 

distintos - algo que perceberemos na descrição que o narrador faz dos dois lugares, à medida 

que as personagens vão se deslocando: 

 
Terrível o estrépito de trens e veículos da noite, ressoando aos ouvidos da criança, 

relampagueando pela janela aos seus olhos. Tati sentiu que a cidade não acabava 

mais. Só sua mãe nunca se perdia naquela floresta.  

Sempre formidável, sua mãe!... Mas tão silenciosa!... Aconchegou-se bem ao colo 

dela. Viu passar coisas estranhas pela vidraça. Anúncios luminosos. Cinemas 

borbulhantes. Para onde estaria sendo levada dessa vez? Haverá criança no lugar 

aonde ia? Haverá mar? Que lhe estaria reservando sua mãe?     (p. 219) 

                                                     

                                                         (...) 
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A noite dos subúrbios apresentava aquela vez um aspecto diferente, meio pânico. 

Trens apinhados, correria, grupos gritando. Algum levante militar? Ou a busca da 

alegria, a corrida apressada para as festas? (p. 219-220)  

 

  

De acordo com Leonardo Soares dos Santos (2011), até o século XIX o subúrbio 

carioca não tinha atrelado a si a conotação negativa que passa a ter no século XX. Nele e em 

seus arredores moravam pessoas de classe média e rica da cidade, que se estabeleciam em 

chácaras, chalets e casarões. Com o parcelamento das terras para a construção de lotes 

residenciais, a região passa a ser ocupada por segmentos sociais vistos como “populares”, 

perdendo, aos poucos, o perfil aristocrático que ostentava.  

Ainda no final do século XIX, há na capital uma grande explosão demográfica advinda 

do fluxo de imigrantes portugueses e de migrantes (sobretudo ex-escravos) do interior do Rio 

de Janeiro e de outros estados como Minas Gerais e Bahia. Esse fato, aliado à expansão dos 

meios de transporte (em 1858 foi inaugurada a estrada de ferro Dom Pedro II, atualmente 

denominada Central do Brasil, que viabilizou a ocupação de diversos bairros suburbanos 

cortados por ela), impulsionou o mercado imobiliário a se voltar para o subúrbio - uma opção 

de moradia para os grupos sociais menos favorecidos, sobretudo nas primeiras décadas do 

século XX, por causa das reformas urbanas promovidas por Pereira Passos (já comentadas por 

nós no segundo capítulo), que os impeliram a se deslocar para regiões periféricas onde os 

terrenos eram mais baratos. 

Com esse deslocamento, há um grande crescimento do número de pessoas que moravam 

nos subúrbios, principalmente nos espaços próximos à linha do trem (meio de transporte mais 

barato do que o bonde - este mais associado às pessoas que tinham uma melhor condição 

financeira). Aos poucos à palavra "subúrbio" vai sendo atrelado um valor depreciativo, 

embora a região ainda fosse constituída por uma população bastante heterogênea 

(profissionais liberais, comerciantes, funcionários públicos, empregadas domésticas, 

pescadores, operários, entre outros) e oferecesse um significativo ramo de atividades 

econômicas como padarias, botequins, farmácias, algumas indústrias, feiras, entre outras, 

estando longe de ser comparada ao centro e à Zona Sul. Vale salientar também que as 

desigualdades na própria região eram gritantes, já que esse desenvolvimento se deu em 

algumas áreas dos subúrbios (geralmente as ligadas ao comércio ativo e à malha ferroviária), 

em detrimento de outras menos povoadas.  

Para Lewis Mumford (2004), pela sua própria natureza, o subúrbio poderia ser 

identificado através de numerosas características sociais que estariam correlacionadas, 

constituindo, em primeiro lugar, uma comunidade segregada, apartada da cidade não só pelo 
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espaço, mas pela estratificação de classes. Em contrapartida, teríamos a metrópole (a cidade 

em si) que seria  

uma mistura de pessoas que vinham de diferentes lugares, exerciam diferentes 

ocupações, encontravam outras personalidades, reunindo-se e se misturando, 

cooperando e chocando-se umas com as outras, os ricos com os pobres, os 

orgulhosos com os humildes. (p. 533) 

 

 

Restringindo-se o espaço do Rio de Janeiro apenas à Zona Sul e, mais especificamente, 

à Copacabana, iremos perceber que ela contempla todas essas características elencadas por 

Mumford, apresentando, desde a sua formação, um desenvolvimento avassalador em relação 

às outras localidades. De acordo com Maria da Conceição Alvarez Martinez (2008), ao 

mesmo tempo em que as intervenções urbanísticas iam crescendo na orla marítima, cresciam 

também os arranha-céus, sobretudo em Copacabana, que passaram a ser construídos na 

Avenida Atlântica e adjacências em detrimento das casas e das mansões. Em 1930 já existiam 

vários prédios residenciais onde a população era basicamente formada por uma camada social 

mais abastada que exigia do governo que a praia seguisse os mesmos padrões europeus e 

norte-americanos no que se refere à qualidade e ao luxo. É nessa década também que as 

imagens do Rio de Janeiro, sobretudo da orla marítima (em especial, Copacabana), tornam-se 

objeto de consumo e exportação, atraindo turistas do mundo inteiro.  Dessa forma, ainda em 

1930 se inicia a fase áurea de Copacabana que se estende às décadas de 1940 e 1950, 

aumentando ainda mais a especulação imobiliária.  

Portanto, como vemos, o subúrbio e Copacabana são dois espaços distintos, mundos 

distintos em que, neste último, Manuela e Tati não são integradas e as pessoas não se 

compadecem da situação: nem a dona do quarto em esperar mais um pouco, pelo menos, até 

passarem os festejos natalinos (mesmo porque ela sabia de toda a situação caótica de 

Manuela, inclusive da falta de pagamento das clientes); nem as freguesas ricas, cujo dinheiro 

é utilizado para suprir suas necessidades pessoais, muitas vezes, supérfluas (a própria compra 

dos vestidos de fantasia é revelador desse fato, já que são comprados apenas para ser usados 

em uma noite), e não para pagar o que devem à Manuela, que conta apenas com essa renda 

para garantir o seu sustento e o da filha.  

Vale ressaltar que ambos os espaços são vistos e sentidos de maneira diferente pelas 

personagens. Para Manuela, Copacabana é, a priori, a possibilidade de uma vida nova e 

promissora, longe do subúrbio e perto da praia, repleta de oportunidades, que não se 

concretizam na narrativa porque o espaço social não viabiliza a inserção de uma mãe solteira 

e pobre, detentora de uma profissão (costureira) que não é valorizada e, portanto, não colabora 
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para a sua ascensão imediata. Por outro lado, foi o espaço em que viveu as agruras amorosas 

(remetendo-se ao dia em que deixou de ser virgem e foi abandonada grávida), onde perdeu a 

máquina de costura - utensílio essencial para a sua sobrevivência e a da filha - e onde muitas 

clientes ricas deixaram de pagá-la, aumentando, assim, as suas dívidas. Além de ter sido o 

lugar em que perdeu o seu segundo filho.  

Em contrapartida, o subúrbio lembra a humilhação que Manuela teria de passar ao pedir 

à irmã para morar com ela por uns tempos e os atropelos que provavelmente viriam nessa 

nova fase da vida. Além disso, em tese, é um lugar de menos oportunidades e de maiores 

limitações em todos os aspectos: clientela, bens, serviços, lazer. Já para a garota morar perto 

do mar e ter contato constante com ele eram a sua maior alegria e prazer, que seriam abalados 

com a mudança para o subúrbio, justamente por causa da distância, que inviabilizaria o seu 

acesso diário. 

Talvez sejam por esses motivos que Manuela se desloca constantemente entre esses dois 

espaços. Primeiro, ela sai do subúrbio para a Zona Sul: engravida de Tati, é abandonada e se 

desilude. Também não há amparo da família do pai da criança, embora ricos. Diante dessa 

situação, ela volta para o subúrbio. Anos mais tarde tenta, mais uma vez, firmar-se na Zona 

Sul com a criança já grande e grávida novamente (neste sentido, o subúrbio também aparenta 

expulsá-la ou ela não se reconhece naquele lugar). Tentativa vã, pois novamente não consegue 

fincar raízes naquele espaço que, a todo momento, dá demonstrações (aborto, abandono, 

desprezo, indiferença) de que ela não é bem-vinda, "convidando-a" a sair, por isso, parte de 

novo para o subúrbio em uma espécie de movimento cíclico: indo e voltando para os mesmos 

lugares.   

Enquanto Manuela segue o percurso preocupada com a vida que elas teriam a partir 

daquele momento, as inquietações da garota são outras completamente diferentes, visto que as 

suas necessidades também são outras. O seu receio em relação ao novo lugar, que Tati 

desconhece porque a sua mãe não fala para onde elas estão indo, é o medo de que lá não haja 

amigas e o mar para brincar. Por ser uma criança e não ter preocupações com o futuro, Tati 

não sente os espaços do mesmo modo que Manuela. Além disso, a menina, diferentemente de 

Manuela, pode desfrutar do espaço físico, contemplá-lo.  

Também acompanhamos, através do narrador onisciente, as reflexões amarguradas de 

Manuela, as lembranças dolorosas do passado que ela quer esquecer e a consciência de que, 

mais uma vez, seu sonho foi malogrado. É neste contexto que vem novamente e com mais 

intensidade a ideia do “estorvo” que a filha é, muitas vezes, em sua vida, principalmente 

naquele momento.  
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Montaigne (1972) ao discorrer sobre as vantagens de se estar só menciona que as 

pessoas que procuram a solidão por opção são mais coerentes, pois estão em busca de cuidar 

mais de si mesmas e não de outrem. Para isso, o autor comenta que é preciso não só se isolar 

dos indivíduos como também estar em paz consigo mesma, libertando-se das amarras que as 

prendem aos outros e, consequentemente, vivendo sem maiores preocupações.  

Nada disso é o que ocorre com Manuela. Ela não é solitária por opção e sim por 

imposição das circunstâncias. Mora sozinha com a filha e, nem ao menos a esta, consegue ver, 

muitas vezes, como alguém que possa lhe fazer companhia, preencher o vazio interior. 

Tampouco ela é feliz ou ao menos satisfeita. Nos momentos em que o narrador a descreve, a 

imagem que temos é a de uma pessoa triste, amargurada, imersa no trabalho e incrédula em 

relação aos homens, embora ainda pense em se entregar a uma paixão. Assim sendo, vemos 

que as suas relações amorosa, familiar e filial são, de certa forma, aniquiladas como a sua 

própria condição social.  

É neste contexto que se efetiva o desencontro entre as duas personagens. Enquanto Tati 

diviniza a mãe e tenta constantemente dialogar e brincar com ela, Manuela faz o processo 

inverso, pouco fala com a filha sobre qualquer coisa, não reservando momento algum do dia 

para ficar verdadeiramente com a garota.  

O momento mágico de redescobrimento da filha se dá quando Manuela se afasta 

daquele espaço físico e social; quando ela já não está mais debruçada sobre roupas, 

preocupada com as suas entregas. Logo após a mãe repreender Tati (quando ambas estão 

dentro do ônibus indo novamente para o subúrbio), por estar olhando para uma senhora que 

tinha uma saliência no pescoço:  

 

Manuela está triste. Tati, irrequieta. A menina descobriu qualquer coisa ou alguém 

no banco do lado esquerdo. A todo momento se levanta, olha e ri. - Toma modos, 

minha filha! 

Mas a pequena não se corrige. A mãe impacienta-se, dá-lhe um beliscão. Seu 

pensamento estava muito longe da filha, estava mesmo contra ela. [...] O carro de 

segunda classe tem pouca luz. 

- Você é ruim, mamãe... 

- Você não tem nada que estar olhando assim para essa mulher, repreendeu Manuela. 

Tati se explica então entre soluços: - É a maminha dela, mamãe. A maminha dela 

nasceu no pescoço!...  

(...) 

Manuela ri-se. Que bola! Ri muito, abraça a filha. Criança! Sente-a pela primeira 

vez. Que animalzinho feliz, despreocupado – sua filha! Tão viva! Enchia uma casa, 

um bairro; poderá encher uma cidade inteira. Olhou demoradamente para ela, 

encarou-a bem, como se fosse pela primeira vez. Tinha cachos, a boca fresca, os 

olhos grandes. E era linda! 

Tati! 

Ainda pode ser tudo na vida. Como é que não a descobrira antes? Só agora se rendia 

sem luta à filha que a vinha conquistando há tanto tempo, sem esforço. Pega de novo 

a rir. Esquece tudo. Nem sabe qual o subúrbio que passou pela janela. A menina não 
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se espanta mais com o papo da velha. O que a espanta é o riso convulsivo de sua 

mãe. Está até com medo dela. Os passageiros pensam que a mulher enlouqueceu. 

Manuela aperta a filha ao peito, beija-a muitas vezes, rindo, chorando... Caíram-lhe 

os embrulhos ao chão. Os cacarecos estão sendo sacolejados.     (p. 220) 

 

 

É em um espaço com pouca luz, tanto interna (a do carro que as transportava) quanto 

externa (noite) que se dá esse reencontro, como se a falta de claridade viesse a se contrapor à 

claridade trazida pela ingenuidade da criança, desprotegida e terna. Nesse instante o espaço já 

não importa mais (nem o do ônibus em que seus cacarecos - mais um denunciador da sua 

condição social - começam a cair, preocupando a todos, nem o externo, já que não se importa 

em saber em que bairro estão), só Tati. Há um deslocamento não apenas espacial, mas 

também psicológico em que a personagem transita do mundo do trabalho para o mundo do 

afeto. Mediante a imagem absurda da existência de um seio no pescoço, fruto do universo 

infantil, é que se efetiva a mudança em Manuela e, a partir desse momento, ela se rende aos 

encantos da filha.  

Longe de Copacabana, sinônimo de trabalho e privação - é que Manuela se permite 

observar a menina com "outros olhos", efetivando-se verdadeiramente o encontro entre mãe e 

filha, só agora ela se encanta com o jeito inocente da menina - alheia a tudo que estava 

acontecendo ou que estava por vir - observando, extasiada, todos os seus gestos, a sua 

fisionomia e a sua capacidade de preencher a vida de qualquer pessoa. Manuela, pelo menos 

nesta ocasião, não se sente sozinha nem aborrecida ou preocupada com a situação. O “fardo” 

torna-se leve diante das atitudes pueris da menina e é tentando enxergar pela ótica infantil da 

filha que cogita a possibilidade de vencer as adversidades. 

A imagem do seio, indício de maternidade, no pescoço da passageira é muito 

significativa, podendo ser entendida tanto como uma metáfora que simbolizaria o retorno ao 

útero materno, no caso, uma ausência sentida inconscientemente por Tati (ligada à ideia de 

proteção e aconchego que essa parte do corpo feminino sugere), quanto como o despertar da 

mulher para a maternidade, ou seja, para o fortalecimento da relação da mãe com a garota. 

Ainda há outra possibilidade de leitura, visto que o seio pode simbolizar um retorno às raízes, 

o que, de certa forma, acontece a partir do momento em que elas voltam para o convívio 

familiar e para o espaço ao qual aparentam pertencer.  

A mudança de espaço faz Manuela enxergar a menina de uma maneira diferente. Em 

Copacabana, repleta de atribuições, ela mal tinha tempo para a filha, às vezes a enxergava 

como estorvo, como afirmado anteriormente. Na sua vida na Zona Sul não havia espaço para 

diversão, lazer ou conversas; não havia espaços criados para diálogos, principalmente com a 
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garota, e, quando havia, estavam reservados apenas para o trabalho e para os problemas de 

saúde que abateram as duas personagens (aborto e cirurgia das amígdalas). Para Antônio 

Augusto A. Neto (2000), 

 

Pertencer a uma classe, grupo, categoria ou nação é possuir uma localização no 

mapa social, ou seja, ter uma posição social reconhecida como legítima e situar-se 

num espaço físico compartilhado: sem domicílio ou referências pessoais não se é 

reconhecido como membro pleno da coletividade; de certo modo se é classificado 

como algo fora de lugar (...) (Grifo do autor, p. 133) 

 

 

Assim sendo, o espaço de Copacabana é para Manuela esse estar "fora de lugar". Ela 

não consegue se adequar e se firmar nele devido à sua condição social que é incompatível 

com o nível de vida da maioria das pessoas que tem recursos suficientes para ter uma vida 

com qualidade. Quando Manuela é posta diante da realidade social da Zona Sul, que vive um 

processo de modernização, ela não consegue acompanhar o ritmo do lugar. Daí a 

marginalização e, consequentemente, a frustração. É um espaço fechado para ambas as 

personagens (representantes de uma classe que, aos poucos, vai se extinguindo naquele local), 

sem perspectivas de mudança, de melhora.  

A passagem de ano é carregada de simbologia e relevante para demarcar esse 

reencontro. É nesta época do ano que as pessoas ficam ansiosas para saber o que está por vir, 

as promessas que poderão cumprir, os sonhos que poderão realizar. Enfim, o fim de ano traz 

consigo a perspectiva de um novo tempo, de um Ano Novo melhor, além de ser a época em 

que as pessoas se confraternizam, trocam presentes, esquecem mais os seus problemas e se 

doam mais. É justamente em meio às festividades e ao burburinho das ruas que se dá esse 

encontro e a possibilidade (quem sabe?) de um novo ano; de uma nova vida para mãe e filha 

em que a relação entre ambas aconteça de um modo diferente, com mais cumplicidade, com 

mais compreensão, com mais demonstração de amor e ternura por parte de Manuela: 

 

Não ia sozinha. Ia com Tati. A menina acordou de novo, ao som de uma canção que 

a mãe lhe cantava. As duas se entreolharam sorrindo. A primeira vez que Manuela 

sorri de fato para a filha. Ouviu-se uma zoeira enorme, ao longe, cortada de bombas 

e foguetes.  

O ano virava. 1938. 

Manuela galgou uma pequena colina. Chegou ao alpendre do bangalô da irmã. Tudo 

fechado e de luzes apagadas. No trinco da porta havia um escrito: “Fomos ao baile; 

pode bater que tem uma velha no fundo, tomando conta”. Não bateu. A noite de céu 

alto estava clara. Relanceou a vista pelos longes. De todos os horizontes vinham 

rumores e reflexos da festa, como se houvesse naquele momento uma tentativa 

universal de esquecer guerras, perseguições e misérias. O armistício do Ano-Bom. 

Manuela se esquece também de tudo, as agruras passadas e as que ainda prometiam. 

Sai a caminhar pelas estradas. Uma vaga de esperança enche seu coração. Tati está 

vendo o céu.  
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- Aqueles furinhos todos são estrelas, mamãe? Todos?... 

Sobre a relva da campina, Manuela começa a dançar como louca: 

- É o Ano Novo, Tati, meu passarinho, meu tesouro... Precisamos também 

comemorar... 

A costureira ergue Tati aos ombros. E, dentro da noite, comemora a entrada do Ano 

Novo, empunhando sua filha. E continua a dançar, carregando-a ao ombro, como um 

cântaro cheio de vinho.  

- Daquele lado ainda tem mais estrelas, mamãe. Olha lá...     (p. 222) 

 

 

O caminho que Manuela segue até chegar à casa da irmã é escuro e deserto, apesar da 

noite clara. Entretanto, é nesse ambiente que acontece, metaforicamente, uma das maiores 

claridades de sua vida representada pelo momento sublime e de entrega à filha. Neste 

momento, Manuela esquece tudo de ruim que estava vivendo e entra em festa assim como 

todas as pessoas, embora que por motivos diversos. "Tati, a garota", já não é mais um 

obstáculo, um “trambolho” na vida da mãe. É a primeira vez que ela se dirige para a menina 

de uma maneira tão enfática e tão carinhosa, justamente nesse novo espaço que se em outra 

situação poderia estar em consonância com o estado de espírito da personagem (por ser escuro 

e aparentemente ermo, pouco iluminado, dando um maior ar de periculosidade e de solidão), 

neste contexto, pouco importa à Manuela, que não se intimida com o local e em estar só com 

Tati.  

O ato de dançar e de cantar da personagem também é muito simbólico. Para Miriam 

Garcia Mendes (1987), a dança é, do ponto de vista estético, a mais antiga das artes e também 

a que tem maior capacidade de expressar as emoções, sem precisar recorrer à palavra. 

Segundo a autora, a dança "é também uma arte profundamente simbólica, capaz de sugerir, 

ilimitadamente, imagens e associações cheias de riqueza e vitalidade, dada a natureza da sua 

forma de comunicação, não racional". (p. 10) 

Apesar de não estar calcada na linguagem verbal, a dança “fala” através das expressões 

corporais, repletas de símbolos. Ao nos transportarmos para o conto, observamos que ela 

possibilita à Manuela satisfazer uma necessidade interior, já que a personagem externiza sua 

alegria e leveza através de movimentos livres, complementados em alguns momentos pela 

canção cantada pela costureira. A associação que o narrador faz entre Tati e um cântaro cheio 

de vinho, comparando-os, reforça a ideia de gratuidade do ato de dançar e empunhar a filha 

para o alto como se fosse o seu maior prêmio, a sua maior conquista, o seu fio de esperança.  

O desfecho da história, diferentemente de muitos outros contos que apresentam uma 

estrutura fixa com começo, meio e fim bem delimitados, apresenta-se com um final em aberto 

em que não há efetivamente uma garantia de que as coisas vão mudar completamente. 

Entretanto, esse acontecimento embora não garanta que a solidão ou o isolamento das 
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personagens se extinga, abre uma possibilidade para um relacionamento de maior entrega, 

para um novo começo. 

Observa-se que a força do conto nasce, entre outros fatores, da riqueza de detalhes de 

que lança mão o narrador, muitas vezes fazendo uso do discurso indireto livre, da construção 

da personagem, de momentos fortes de prosa poética e do espaço quer seja físico, social ou 

psicológico. Ele apresenta todo o drama vivido por Manuela em um processo final de 

mergulho na condição humana, atingindo os mais profundos sentimentos e anseios da 

personagem: suas emoções, sua condição social, psicológica, seu relacionamento com a filha, 

entre outros. Através do refinamento da linguagem percebemos que o narrador também 

transparece toda a ingenuidade e a pureza que são inerentes à Tati e observa o estado de 

solidão e de desencontro vivido pelas personagens que só é solucionado ou amenizado quando 

Manuela consegue "enxergar" afetivamente a própria filha. 

 

 

2 Espaço e devaneio em "O telegrama de Ataxerxes"  

 
         NEM no fundo do abismo, nem 

muito longe dele, sem pressenti-lo. 

           Um jogo na orla perigosa, entre a 

         consciência e a vertigem.     

(Aníbal Machado)  

 

 

De acordo com Guilherme C. de Noronha e Gilberto B. Marcon (2009), desde o início 

até o final do século XX ocorreram profundas mudanças na situação social do meio rural 

brasileiro. No início, tanto o espaço físico quanto o poder social estavam concentrados nas 

mãos dos donos das grandes plantações de café, cana-de-açúcar, algodão, borracha, entre 

outros produtos, voltados para a exportação, cujo abastecimento girava em torno, sobretudo, 

dos mercados europeu e norte-americano. Dessa forma, o pequeno produtor só pôde 

desenvolver o seu plantio em áreas periféricas ou marginais a essas plantações, ou 

expressamente naquelas destinadas aos imigrantes europeus, atraídos pela possibilidade de 

ascensão devido às facilidades oferecidas pelas políticas migratórias governamentais. Para 

ter uma ideia da força campesina basta lembrarmos que nas primeiras quatro décadas do século 

XX o campo concentrava a maior parte da população.  

Entretanto, a partir da segunda metade do século, essa estimativa começa a se inverter 

por causa do intenso e contínuo deslocamento, gerado pela crise enfrentada no setor campesino 

(falta de infraestrutura na região, acirrando ainda mais a miséria e a pobreza, concentração de 
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terras nas mãos dos latifundiários, mecanização das atividades agrárias, entre outros fatores), 

das pessoas do campo para as cidades (êxodo rural), sobretudo para as metrópoles, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, que se industrializaram rapidamente a partir da década de 1930, 

tornando-se polos centrais econômicos, políticos e sociais.  

Essa migração em massa comprometeu a atratividade do trabalho nas propriedades 

rurais, cujo espaço passou a ter a sua imagem atrelada ao negativo em oposição à imagem 

positiva da indústria, que representava um espaço com maiores oportunidades de emprego e 

acesso a direitos impensáveis na zona rural da época como, por exemplo, o salário mínimo, 

implantado em 1939, e outros direitos trabalhistas, consolidados, em 1943, por Getúlio 

Vargas, através da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Raymond Williams (2011), também discorre sobre essas imagens criadas acerca de 

campo e cidade. Para o autor, a esses dois espaços convencionou-se associar tanto 

características positivas quanto negativas. Dessa forma, temos o campo visto, por um lado, 

como uma forma natural de vida, atrelada a ideia de paz, de inocência, de virtudes simples, 

tendendo à tradição, aos costumes humanos e naturais e, por outro, como lugar de atraso, 

ignorância e limitação, já a cidade como centro de realizações, de saber, de comunicações e 

de luz e antiteticamente como lugar de barulho, de mundanidade e de ambição, tendendo ao 

progresso, à modernização, ao desenvolvimento. De uma forma ou de outra, ambos cumprem 

um importante papel na vivência das comunidades humanas, subjugadas a um modo de 

produção capitalista que rege as relações econômicas, políticas e sociais de um país, 

modificando, segundo o autor, o campo e criando os tipos de cidades das quais temos 

conhecimento.  

São entre essas visões positiva e negativa acerca desses macroespaços que transitam as 

personagens do conto "O telegrama de Ataxerxes", que traz a história de uma família que, na 

esperança de ter uma vida melhor, decide sair do interior (zona rural) para ir morar no Rio de 

Janeiro (na época, a capital federal). De certa forma, o modo como cada integrante da família 

vê tanto o campo quanto a cidade, bem como o seu comportamento já estão postos desde o 

início da história: 

 

ALTAS horas de uma noite nublada de dezembro. Ataxerxes lembrou-se de uma 

coisa e começou a caminhar agitado pelo quarto. 

Pisava forte, esbarrava nos objetos, rasgava estrepitosamente os jornais; mas sua 

mulher, exausta pela trabalheira do dia - consertos de estacas, irrigação de plantas - 

nunca mais voltava de seu sono de camponesa. 

Tinha pressa Ataxerxes em dar-lhe a notícia naquele instante mesmo. Receando 

aborrecê-la com um apelo direto, esperava despertá-la com os barulhos que 

promovia. Escancarou a janela, deixou entrar o vento; abriu a torneira, fez jorrar a 

água. Já os cães latiam, as galinhas cacarejavam assustadas. Nos vales próximos, 
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ouvia-se a resposta de outros bichos. A casinha de Ataxerxes animava-se toda. 

Como dorme Esmeralda! 

No quarto vizinho, Juanita acordava. 

- Que foi, pai? Alguma desgraça? 

- Nada; tua mãe que dorme. 

- Que queria você que ela fizesse? 

- Que acordasse. 

- Que ideia. Para quê? 

- Uma notícia. 

- Boa? 

- Maravilhosa. 

Juanita se ergueu num salto lesto. 

- Diga, pai, diga depressa. A gente fica neste fim do mundo esperando toda vida uma 

notícia! E você disse que a sua é maravilhosa. Conte, pai, conte logo... 

- Espera que tua mãe acorde. Esmeralda! Esmeralda! - gritou. A mulher se mexe 

ronronando. - Uma notícia sensacional para nós! 

- Sorte grande? pergunta ela numa voz empapada de sono. Fecha primeiro essa 

janela, homem de Deus! 

- Quase, Esmeralda... Um achado. 

- Diamante? tornou ela de novo, com mal definido toque de sarcasmo, virando-se 

contra a parede. 

- Escuta, Esmeralda, escuta... Nossa vida vai mudar. Olha para mim... E prosseguiu, 

enfático: - Acabo de descobrir que o Chefe da Nação foi meu colega! Colega de 

colégio. Estamos feito na vida. Era Zito o apelido dele. Meu Deus, como é que só 

agora pude me lembrar! Deixa eu te abraçar... Iremos para o Rio. Vamos viver 

agora! 

Salvo Esmeralda, nenhum ser vivo dormiu mais aquela noite no pequeno sítio. 

                                                                                                                      (p. 132) 

                     

**** 

 

Sete dias depois, desciam os três as rampas da Mantiqueira e da Serra do Mar, rumo 

ao litoral.  

Ataxerxes pensava no esboço do telegrama que ia endereçar ao presidente; Juanita, à 

janela, esperava as curvas em que a locomotiva se exibia de corpo inteiro, a puxar o 

seu comboio; Esmeralda, o nariz esmagado na vidraça, olhava para as colinas 

pontilhadas de reses e se lastimava, cheia de apreensões: "ah, justamente agora o 

milho estava granando, três vacas esperando bezerro!... 

O marido interrompeu-a: - Nem, sei, Alda, como explicar: aquilo me bateu de 

repente na cabeça, e eu acordei com a imagem de Zito!...   (p. 133) 

 

 

Ataxerxes, assim como milhares de outros migrantes, sobretudo pequenos agricultores, 

sonham em morar em uma cidade grande que viabilize melhor qualidade de vida ou ascensão 

social. Sob essa ótica, o sítio aparece como um espaço estagnado e com poucos recursos para 

a personagem, já que a sua vida efetivamente começaria em um espaço mais moderno, onde 

se dispõe de uma série de bens e serviços de qualidade, ainda mais sendo a capital federal. 

Aliada ao fator econômico está a vaga lembrança de ele ter sido amigo de infância do 

Presidente da República - algo que poderia facilitar mais rapidamente a inserção da família 

nesse novo espaço. Tal qual o pai é Juanita que embarca junto com ele tanto na expressiva 

euforia de vislumbrar algo melhor para a família quanto em conceber o espaço do sítio como 
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um "fim de mundo", um lugar de difícil acesso de informação, deixando-os isolados de tudo e 

de todos.  

Contrapondo-se à ingenuidade quase pueril de Ataxerxes e à filha sonhadora está 

Esmeralda que, diferentemente do marido, é mais presa à realidade e ao mundo concreto, real 

(o sítio com seus afazeres diários), por isso o seu sono é pesado tal qual o tipo de trabalho que 

exerce (consertar estacas, irrigar a plantação e provavelmente cuidar da casa). É por isso 

também que, quando acorda, não se surpreende com a novidade. Como se em sua labuta 

cotidiana não houvesse espaço para sonhos, não há conjecturas ou planos para serem feitos 

mediante apenas uma lembrança. 

Curiosamente essa lembrança da infância surge à noite - momento de repouso propício a 

reflexões e devaneios, reforçado pelo tempo "nublado" (acirra ainda mais a escuridão), que 

nos remete à falta de nitidez ou a algo turvo, difícil de ser enxergado. É nessa atmosfera, na 

pouca claridade do espaço externo e interno que ocorre o instante supostamente luminoso na 

vida de Ataxerxes, sugerindo, dessa forma, uma espécie de contraposição entre claro e escuro. 

Há outra possibilidade de leitura. Em meio a essa euforia de ir a busca do sonho, o tempo 

nebuloso mostra a impossibilidade de sua concretização a partir do momento que ele procura 

enxergar algo que não há possibilidade de existir: conseguir um cargo de confiança com seu 

colega que é Presidente. 

Também são com essas mesmas posturas que a família se desloca para a capital, ou seja, 

o que cada um faz no trem é o esboço do que são em sua essência. Ataxerxes, determinado a 

falar com o amigo, já traça os planos desde a viagem para a elaboração do telegrama, visto 

como uma espécie de "chave-mestra" de acesso fácil ao Presidente, cujas tentativas de feitura 

e de envio frustradas percorrerão toda a história. Juanita à janela (lugar extremamente 

significativo que, neste contexto, é o limite entre o espaço aberto natural e o fechado, podendo 

simbolizar, um pouco da personalidade da personagem: metade sonho, metade realidade, que 

se configura no decorrer da narrativa), com o seu jeito particular de sentir a realidade, 

observando os movimentos da locomotiva. E Esmeralda impedida metaforicamente pela 

vidraça de ter um contato mais próximo com a paisagem natural assim como é impedida de 

colher os frutos de seu árduo trabalho - desenvolvimento da plantação de milho e aumento do 

gado - já que estará longe, no litoral. Só ela, presa ao chão, lamenta deixar o lugar, 

metonimicamente esmagada por dentro do mesmo modo que o seu órgão olfativo na janela de 

vidro do trem. É interessante observar que em volta à angústia sentida pela esposa, absorta em 

suas apreensões, surge a fala de Ataxerxes se sobrepondo a da mulher, como se houvesse a 

tentativa de dissipar, talvez inconscientemente, esses lamentos. O ato da fala vem como meio 
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de tentar transportar Esmeralda para o mesmo sonho dele e não para a realidade em que está 

inserida como geralmente acontece nas histórias em que o sonho é abafado pela realidade 

circundante.  

Em oposição ao espaço do campo, tem-se o da cidade do Rio de Janeiro da qual as 

personagens já têm uma pequena amostra assim que se aproximam do lugar: 

 

À noite, já o expresso deslizava entre praças e ruas iluminadas. Cruzava outros trens, 

apitava. Esmeralda assustando-se com o estrépito louco nos viadutos e pontilhões. 

Juanita observava tudo com avidez. Desde que entrara no carro até àquela hora, não 

deixara um instante de acompanhar as mutações da paisagem, o pitoresco das 

estações e lugarejos. Intimamente, foi-se fazendo amiga do trem que a conduzia. Um 

sonho tudo aquilo. 

Ruas apinhadas, bondes, a campainha dos cinemas de subúrbio, as moças de roupas 

coloridas; amanhã mesmo será uma delas a andar pelas ruas. Ataxerxes chega à 

janela, comovido. 

A grande metrópole vai aparecendo grandiosa e feia. Nela, o trono de Zito.  

A cidade sorri pelas miríades de janelas de seu casario aceso. Faróis, anúncios 

luminosos. Dali o Chefe da Nação irradiava o seu poder, mandava e desmandava. 

Ataxerxes será um dos favoritos de sua corte." 

 [...] 

Esmeralda persigna-se, guarda o rosário. O trem vai perdendo as energias e se 

deixando morrer na plataforma. Logo depois, pela janela do vagão, saem sacos, 

cestos e velhas malas da fazenda. Em seguida, pela porta de trás, os Ataxerxes.  

                                                                                                                           (p. 134) 

 

 

Diferentemente do campo, a cidade à noite se apresenta fervilhante, com muito barulho, 

agitação e tráfego intenso. Sob o olhar de Esmeralda tudo isso que ela aparenta oferecer se 

transforma em caos, em algo a ser temido, por isso, a partir do momento que se desloca do 

lugar em que se sente protegida e segura, a personagem se põe a rezar, atitude que se perpetua 

na narrativa diante da impossibilidade de fazer algo para salvar a família, como se ela, 

experiente, fosse consciente que essa viagem seria mais um sonho malogrado.  

Já para Juanita esse espaço se apresenta sugerindo vida, mediante toda a movimentação, 

por isso, o êxtase e a expectativa de se tornar uma das várias garotas que passam pela rua, 

desfrutando de tudo que aquele lugar pode oferecer. Enquanto Ataxerxes se comove diante da 

"iluminada" cidade comandada por Zito - ambos, espaço e personagem, idealizados pelo 

sitiante assim como a grande amizade que ele pensa existir. Interessante observar que o 

próprio nome Zito serve para reforçar essa ideia, já que o apelido nos remete à intimidade, 

contrapondo-se a Chefe da Nação - uma antonomásia que, neste contexto, leva-nos à noção de 

distanciamento, de alguém que ocupa um importantíssimo cargo que, por si só, torna o 

indivíduo inacessível. 

Outro aspecto relevante é a descrição da cidade. Através da espacialização franca o 

narrador heterodiegético vai nos pondo a par tanto da sua grandiosidade não apenas 
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geográfica, mas também no que se refere à modernidade oferecida pelo espaço, repleto de 

objetos atrativos que remetem à sua luminosidade (luzes, faróis, anúncios publicitários, 

cinemas), quanto da sua feiura, advinda das mazelas que essa mesma modernidade provoca. A 

cidade personificada sorri para as recém-chegados convidando-os a partilhar de um espaço 

moderno do qual nem todos conseguem fazer parte. Para Marshall Berman (2007), 

 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 

crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor - mas ao 

mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que 

somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras 

geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse 

sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é uma 

unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num 

turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de 

ambiguidade e angústia. (p. 24)  

 

Dessa forma, vemos que se, por um lado, a modernidade une as pessoas oferecendo, em 

tese, a todas, independente das suas diferenças, os mesmos benefícios quanto à saúde, à 

educação, à infraestrutura e ao lazer (entre outros), por outro vemos que, paradoxalmente, 

determinados espaços e serviços são excludentes porque não atingem todas as esferas sociais 

em que as desigualdades são latentes, acirradas ainda mais se for como a família de Ataxerxes 

- pobre (a própria bagagem denuncia a sua condição financeira) e vinda da zona rural, com 

princípios bem diferentes daqueles valorizados e propagados pelos citadinos. Nesse contexto, 

toda a luminosidade da cidade (vale salientar que é uma criação humana e, dessa forma, por si 

só, artificial), atrelada também à imagem de Zito, é ilusória, pois ao invés de clarear, 

simbolicamente, a vida das personagens, leva-as ao ofuscamento, impossibilitadas de se 

adaptar e de ascender naquele lugar.  

A mudança para esse novo amplo espaço (agitado e compressor) propicia um 

distanciamento entre os três integrantes da família que, se antes viviam aparentemente em 

harmonia quando estavam em seu sítio (e∕ou a debilidade da relação familiar não estava tão 

notória), passam a se isolar, cada qual a seu modo, evidenciando a solidão em que cada um 

está inserido. Entre eles, sem sombra de dúvida o mais modificado pelo espaço é Ataxerxes, 

um homem sonhador que encontra na cidade grande maior liberdade para o seu devaneio - 

atividade onírica em que subsiste, segundo Bachelard (1988), uma clareza de consciência por 

parte do sonhador mesmo quando esse devanear dá a impressão de uma fuga para fora do real, 

algo que não acontece com a personagem. A modificação em Ataxerxes, acirrada ainda mais 

pelo espaço social, inicia-se logo no primeiro dia da sua chegada à pensão quando ao descer 
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com a família para jantar deixa o telegrama - meio pelo qual iria entrar em contato com o 

Presidente - sobre a mesa, possibilitando que seja visto pelo garçom:  

Era para produzir efeito em todos e ser ouvido pelo garçom que Ataxerxes 

discreteava sobre a infância do Presidente, em face mesmo de seu retrato. (p. 137)           

(...)  

Dentro em pouco, outros hóspedes foram se avizinhando da mesa, e, ao café, 

estavam todos ouvindo Ataxerxes, enquanto a mulher e a filha saíam para o hall. 

Dois casais, além dos donos e a filha, um rapaz vistoso e alguns senhores de 

fisionomia abatida bebiam-lhe as palavras (...) (p. 137)  

(...) 

 - Seus olhos, prosseguia Ataxerxes sem atender, eram de um castanho-claro; sei que 

agora estão completamente azuis; naturalmente com a idade e o exercício do poder 

tudo isto vai mudando... (p. 138) 

 

 

 A partir do momento que se tem conhecimento sobre o conteúdo do telegrama, a 

família, sobretudo Ataxerxes, começa a ser o centro das atenções mediante as histórias 

contadas da sua infância com Zito. O modo como o narrador nos coloca o momento dá 

impressão de estarmos diante de um contador de história não apenas pelo ato em si, mas pela 

forma como descreve as cenas do passado (inclusive, a ressalva feita em relação aos olhos de 

Zito dá ideia de história inventada), atribuindo-lhe uma espécie de poder em relação às outras 

pessoas. Se antes a pensão era um espaço, de certa forma, hostil, dadas as relações superficiais 

que se estabelecem em lugares como este (de trânsito, onde geralmente os indivíduos estão 

apenas para passar poucos dias, por isso comem na maioria das vezes separados), agora ele se 

torna aconchegante, unificando as pessoas através das histórias narradas. Para Carmen Lúcia 

Tindó Secco (1994), 

 

Esse caráter artesanal da narração, cujo encantamento imprimia no ouvinte o sabor 

das tradições, se perde no mundo moderno, onde burocracia, técnica e informação 

bloqueiam o tônus vital responsável pelo fluir das lembranças. Decai, por tal motivo, 

nas sociedades industrializadas, a arte de contar histórias, fazendo com que as raízes 

e os elos com o passado sejam rompidos e o presente se torne um mosaico 

estilhaçado.  (p. 25) 

 

 

No mundo moderno, cheio de atribulações, vemos a cada dia a dificuldade em se ceder 

espaço para a narrativa oral - atividade que exige tempo, disponibilidade e, principalmente, 

abertura para se permitir viver esse momento - muito comum na fase pré-escolar e ainda em 

cidades pequenas, sobretudo na zona rural. Uma tradição que perpassa gerações e que fica 

mais fortemente enraizada na cabeça dos mais velhos - em geral, detentores de experiência e 

de sabedoria. 

Além disso, naquele espaço restrito do subúrbio onde todos aparentavam ser pobres 

(tanto quanto Ataxerxes) e carentes de atenção, conhecer alguém que é amigo de "gente 
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importante" era sinônimo de superioridade e também de possível favorecimento posterior. 

Sem contarmos com o fato de eles se sentirem mais próximos de um indivíduo tão 

inacessível. Curiosamente, assim como eles, Ataxerxes também sente carência advinda da 

necessidade de ser ouvido, de ter seus devaneios compartilhados com outros, mesmo porque 

mãe e filha, por distintos motivos, não se dispõem a ouvi-lo.  

Em total diferença da facilidade com que Ataxerxes encontra para se expressar 

oralmente está a imensa dificuldade de conseguir transformar em palavras todos os 

sentimentos e qualificativos com que ele tenta atingir o suposto amigo a fim de lhe pedir um 

emprego: 

Era penosa a procura de alguns adjetivos; os advérbios chegavam com dificuldade, 

as frases não se articulavam direito. O telegrama precisava ser redigido de forma a 

produzir efeito fulminante na alma do Presidente. 

Pela primeira vez Ataxerxes experimenta a sensação física das palavras. Pena não 

ser como esses escritores famosos que lidam com elas e sabem manipular todos os 

sentimentos. Agora, por exemplo, precisava suscitar no Presidente uma impressão 

de volta à infância; em seguida, de poder pessoal - o que seria fácil; depois, de 

piedade pelos fracassados da vida; aí então, já na fase final, o coração do Presidente 

estaria preparado a receber a semente do pedido. Mas as palavras resistiam; às vezes 

vinham dóceis, como que minando do papel, e Ataxerxes se alegrava. Seu esforço 

agora era mais de artista do que de candidato a emprego. (p. 140)  

 

De acordo com Maria Cecília Mollica e Marisa Leal (2009), desde criança, o indivíduo 

"possui todo o sistema de sua língua, com o qual é capaz de se comunicar de forma suficiente 

e em conformidade com suas necessidades". (p. 57) Entretanto, quando nos voltamos para o 

processo de escrita e reescrita, percebe-se que é bem mais complicado para ser assimilado, 

pois envolve uma série de normas e regras, que podem mudar dependendo do seu contexto de 

fala.  

Além disso, a escrita por não ser apenas uma transcrição da fala e, portanto, um ato 

espontâneo, demanda maior tempo para o texto ser elaborado e para tentar atingir a mesma 

emoção e entonação presentes naturalmente na fala. Sem contar com o fato de o gênero 

textual estar direcionado à autoridade máxima do país, exigindo assim uma linguagem 

bastante formal e burocrática que não faz parte do universo linguístico de Ataxerxes, por isso 

a sua dificuldade em escrever. 

A comparação do narrador entre a personagem e um artista é bem significativa, pois nos 

dá a noção de que o ato de escrever é, muitas vezes, uma atividade que exige muita 

elaboração, principalmente com a escolha das palavras e com o encadeamento das ideias, e 

não mera inspiração. Embora não haja efetivamente uma busca da perfeição técnica, mas de 

uma forma fulminante que produza efeito imediato em Zito, fazendo-o se compadecer da 

situação pela qual a família de Ataxerxes estava passando.  
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A personagem tenta, por várias vezes, escrever esse telegrama, mas todas resultam em 

tentativas frustradas. Talvez essa dificuldade e demora em escrever da forma perfeita seja 

intencional, já que vive entregue ao sonho e, assim sendo, poderia ter medo de encarar a 

realidade. Além disso, o texto no plano da oralidade dá maior liberdade de criação, reforçando 

essa característica da personalidade de Ataxerxes, diferentemente do da escrita, sobretudo um 

telegrama que é um texto curto, de poucas palavras, cujas informações devem ser diretas e 

precisas.  

É justamente a partir do dia que todos da pensão têm conhecimento sobre o conteúdo do 

telegrama que as pessoas começam a tratar a família Ataxerxes de uma forma diferenciada. 

Para Maria Angélica G. Lopes (1984), esse meio de comunicação se transforma em uma 

espécie de boato tanto por estar inserido na fantasia, apesar de ter uma base real, já que a 

amizade divulgada para todos é imaginária, mas fruto de uma convivência infantil verdadeira, 

quanto por causa da rapidez com que a notícia se espalha:  

 

A vida começava a sorrir para os Ataxerxes. Hóspedes e donos cercavam-nos de 

atenções. (p. 141) 

 

**** 

 

Com o tempo, cresceu a roda de Ataxerxes. De toda parte apareciam-lhe amigos. 

Caras novas. Figuras vorazes, rápidas, de olhos ardentes. Alguns o levavam aos 

cassinos onde travava conhecimento com homens prósperos e ativos, pessoas 

amáveis propondo negócios que não entendia bem, devido ao barulho do jazz e ao 

esplendor das girls. Pagavam-lhe a ceia, conduziam-no de carro até a porta da 

pensão. Eram cavalheiros obsequiosos, corretamente vestidos, todos muito 

apressados. Alguns tinham ciúmes dos outros. (Grifo do autor, p. 142)  

 

O narrador, bastante irônico e sarcástico, põe em evidência um tipo de relação social 

comumente encontrado na cidade, sobretudo em uma metrópole: descartável e regido por 

interesses, muitas vezes, escusos. As pessoas, tanto pobres quanto ricas, passam a bajular 

Ataxerxes acreditando poder tirar algum proveito da relação como, por exemplo, os donos da 

pensão, que buscam uma facilitação para conseguirem um empréstimo junto à Caixa 

Econômica Federal e tantos outros "cavalheiros" que procuravam fechar negócio com a 

personagem - semelhantes quanto ao perfil: bem vestidos, individualistas e apressados - todos 

"escravos" do tempo. 

Enquanto que para umas pessoas o deslocamento espacial pode gerar mudanças 

positivas tanto exteriores quanto interiores, já que elas tendem a adquirir novas experiências, 

para outras essa mudança de espaço provoca efeitos contrários e, às vezes, difíceis de ser 
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revertidos como acontece com a família de Ataxerxes, cuja experiência citadina é 

desagregadora, pondo em evidência a fragilidade da relação familiar: 

 

Cada vez que chegava pela madrugada, lamentava o tempo perdido na província. 

Olhava-se ao espelho, sentia-se grisalho e ruguento. Dava depois com o vulto da 

mulher dormindo, achava-a ridícula nessas horas. Fora de Pedra Branca, Esmeralda 

como que murchava. "É esquisito: lá eu gostava dela, aqui é um estorvo." E pondo-

se a fumar na cadeira, donde a apreciava, descobria no corpo imóvel da companheira 

as linhas rígidas de um cadáver. Sacudia a cabeça para espantar o mau presságio; 

mas, quando adormecia, a mesma imagem voltava, cercado agora de uma ronda de 

girls seminuas que acendiam círios. Despertava agitado, a consciência doída.  

                                                                                                                           (p. 142) 

 

 

Inserido nesse mundo citadino, com jantares e festas regadas a muita bebida e mulheres, 

das quais faziam parte importantes homens de negócio, Ataxerxes pouco se lembrava da 

família, sem se importar com o que acontecia com esposa e filha, nem tampouco com os seus 

anseios e vontades. Interessante observar que a mudança de espaço trouxe atrelada a si uma 

modificação sentimental na personagem em relação a sua esposa, cujo nome Esmeralda 

(nome de pedra preciosa), sob esse aspecto, ganha todo o sentido.  

De acordo com Aguiar e Silva (1982), “o nome da personagem funciona 

frequentemente como um indício, como se a relação entre o significante (nome) e o 

significado (conteúdo psicológico, ideológico, etc.) da personagem fosse motivada 

intrinsecamente”. (p. 64) No caso de Esmeralda percebe-se que se no sítio ela era importante 

para o marido, na cidade perde todo o brilho, o encanto, tornando-se uma pessoa qualquer ou, 

pior que isso, um empecilho na vida de Ataxerxes. Ainda podemos associar a cor verde 

reluzente da pedra preciosa ao apego que a personagem tem à zona rural, o único espaço que 

ela realmente reconhece como seu.  

É relevante frisar que a ideia do sitiante em vê-la como estorvo pode estar associada ao 

fato de ela não compartilhar de seus sonhos, assim sendo, tanto Esmeralda quanto o espelho, 

de certa forma, refletem a realidade que ele não quer enxergar: o seu não pertencimento 

àquele espaço e a sua velhice. Além de a presença da esposa fazê-lo lembrar de Pedra Branca 

- um espaço que a todo custo procura esquecer. Outro aspecto importante é em relação à 

comparação que faz da mulher com um cadáver como se pressentisse algo que fosse acontecer 

brevemente (o que de fato ocorre) ou como se fosse a expressão do seu desejo, mesmo 

repudiado e∕ou inconsciente de que ela morra e, assim, não o impeça de "dar asas" a sua 

imaginação, ao seu devaneio - um fenômeno, segundo Bachelard (1988), típico da solidão, 

cuja raiz se encontra na alma do sonhador. Assim sendo, "não necessita de um deserto para 
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estabelecer-se e crescer. Basta um pretexto - e não uma causa - para que nos ponhamos em 

'situação de solidão', em situação de solidão sonhadora." (p. 14)   

Dessa forma, vemos que, paradoxalmente, embora Ataxerxes aparente fazer parte desse 

universo social pragmático, intenso e, sobretudo, preso à realidade, já que vive inserido nesses 

espaços, efetivamente ele se contrapõe devido à sua ingenuidade, aos seus sonhos e 

devaneios, ficando isolado e, consequentemente, sozinho nessa atmosfera onírica: 

 

Volvia de novo ao espírito de Ataxerxes a questão do telegrama. Um mistério, 

aquilo! Ultimamente, durante a noite, convencia-se de que o havia mandado; ao 

amanhecer, acordava com a dúvida horrível. Em seu espírito tudo passava 

facilmente do real para o imaginário, do sonho para a realidade. Às vezes não tinha 

bem certeza de que estava casado e, casado, se era Esmeralda sua mulher. E Juanita? 

Quantas vezes, ao vê-la, experimentava um choque. Seria mesmo sua filha, ou 

alguma desconhecida a chamar-lhe pai, pai! Com relação ao telegrama, lembra-se de 

ter entregado o papel ao guichê e tomado o recibo à taxadora; não estava seguro, 

porém, se isso se dera em seu pensamento ou na agência da Avenida Rio Branco.  

                                                                                                                           (p. 148) 

 

Lélia Parreira Duarte (1975), embebida das contribuições de Freud e de Jung, menciona 

que o escritor mineiro consegue ter como foco os dois mundos do homem: "o consciente - 

lógico, relativo, real, tradicional, convencional, objetivo, da razão; e o mundo inconsciente - 

alógico, absoluto, suprarreal, espontâneo, subjetivo, maravilhoso, da fantasia, do sonho, da 

imaginação, da magia, do encantamento
76

." (p. 3)  

Percebe-se que se o espaço, em especial, o aberto, consegue modificar Ataxerxes, essa 

mudança não atinge o seu jeito sonhador, pelo contrário, dada a dimensão espacial, ele 

propicia ainda maior liberdade para devanear - postura quase permanente (salvo momentos 

como quando reflete, temendo pelo futuro de Juanita e quando percebe que muitas relações 

"amorosas" são, na verdade, de interesse em que a mulher é vista como mero objeto), que o 

levava a duvidar, inclusive, da possibilidade de estar casado e de ter uma filha. Assim sendo, 

percebemos que qualquer estímulo leva a personagem facilmente para o campo da 

imaginação. Entretanto, o caso mais intrigante é o telegrama, cujo envio é uma eterna dúvida 

para Ataxerxes, retratada em vários outros momentos da narrativa como este que se segue: 

 

Nos bares, na pensão, na polícia, quando ali fora regularizar os papéis, em toda parte 

- era tratado e reconhecido como pessoa "chegada ao Catete." Cicios agradáveis o 

lisonjeavam. Para que telegrama? Se já foi, bem; se não, talvez nem seja preciso. O 

Chefe da Nação já devia ter conhecimento de sua estada na capital. Qualquer dia o 

chamaria. 

Vai caminhando embriagado pela vida borbulhante das ruas. Subitamente para 

diante de uma vitrina. Gravatas! Quantas gravatas, meu Deus! E não só gravatas. 

                                                           
76

 A tese de Maria Augusta B. Fonseca (1984), entre outros aspectos, analisa a relação do conto "O telegrama de 

Ataxerxes" com o Surrealismo, discutindo essa ponte entre sonho e realidade.  
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Muitos objetos de toilette, caprichados, bons de pegar. E malas. Viajar! Decide 

ampliar sua ambição. Ao invés de inspetor de qualquer cousa ou chefe de repartição 

- ministro no Estrangeiro! Era das malas que vinha este apelo.  

(...) 

Enquanto seu espírito desembarca no país estrangeiro, os olhos se voltam para as 

gravatas e mergulham nelas como num mar de sargaços. Algumas pendem como 

serpentes do galho de metal; outras parecem armar o bote aos transeuntes; outras se 

estiram no chão de veludo, como raparigas em repouso, numa alcova; outras 

circulam como peixes. Todas coloridas, maliciosas, oferecendo-se... Trêmulo de 

emoção, Ataxerxes compra uma. Segura-a como a um objeto mágico. Em suas mãos 

a gravata perde o fascínio; quer devolvê-la à zona hipnótica da vitrina. Mas já está 

paga. Sai. 

O dia é belo, esplende ao sol a baía, os aviões rumorejam, passam mulheres 

perfumadas. Delicioso mundo, para que esta guerra? Como é bom ser amigo do rei... 

                                                                                                                   (p. 143-144)  

 

Como se percebe, a força do telegrama e, mais especificamente, do boato sobre a 

suposta amizade entre Ataxerxes e Zito é tão intensa que se irradia para variadas esferas, 

fazendo com que a personagem, em meio ao mundo de regalias no qual está inserida, de certa 

forma, convença-se de que há possibilidade de atingir os seus objetivos. Curiosamente o 

boato se alastra, mas não atinge o patamar maior e mais importante - o Catete - alheio a 

informações de pequeníssimo porte. 

Sob esse aspecto, Ataxerxes, tais quais as pessoas da cidade, também vive relações 

pautadas no puro interesse, cujo maior exemplo é Miguel Zamboni. Se, por um lado, ele 

ajudava Ataxerxes vislumbrando um empréstimo no banco, por outro, este aceita ser cortejado 

com melhor quarto na pensão, deixa atrasar o aluguel e ainda aceita dinheiro emprestado do 

italiano, cujas cobranças eram esquecidas todas as vezes que ia cobrá-las e o sitiante 

começava a falar, coincidentemente (ou não), sobre sua infância ao lado do Presidente.  

Nesse contexto, não interessa muito a Ataxerxes se o telegrama seguiu ou não, visto que 

já colhia todos os benefícios dessa amizade. O seu envio foi o mote para motivá-los a sair de 

Pedra Branca (pelo menos a desculpa dada pela personagem para justificar o deslocamento da 

família), mas ao chegar à cidade grande e perceber que apenas através das histórias contadas 

acerca do Presidente conseguia sobreviver no Rio de Janeiro, sem trabalhar e cercado de 

atenções, totalmente entregue ao sonho, Ataxerxes desiste de se preocupar com o telegrama 

que, dessa forma, vai perdendo a importância. Além disso, enviá-lo poderia culminar com a 

possível negativa por parte do Catete e, assim sendo, com a mesma intensidade que o boato da 

mensagem elevou-o socialmente, promovendo uma falsa melhora de vida, promoveria a 

derrocada, fazendo-o perder os amigos, as farras, a lisonja e, principalmente, a ilusão.     

De extrema importância, repleto de simbologia, é o aparecimento das gravatas - 

utensílio alegórico, que surge diante da personagem quase como uma "alucinação visual" - 
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expressão utilizada por Manuel C. Proença
77

 (1989). Elas, em uma perfeita comparação com 

as serpentes, surgem como seres animados, ganhando vida e seduzindo a personagem pela 

diversidade de cores, formato e qualidade e, principalmente, pelo que sugerem: elegância, 

status, viagens, levando Ataxerxes a se deslocar psicologicamente, ainda mais, para o seu 

mundo particular: o do devaneio.   

Essa comparação nos remete ao texto bíblico, presente em Gênesis, que versa sobre a 

criação do mundo
78

. Da mesma forma que a serpente tenta Eva, convencendo-a a comer o 

fruto proibido juntamente com Adão, as gravatas comparecem também para tentar a 

personagem, envolvendo-o em seu sonho. Conforme a sua disposição nas prateleiras, o 

narrador vai descrevendo, assemelhando-as também às mulheres e aos peixes - provocativos e 

envolventes. Interessante observar ainda outra comparação bastante imagética: os olhos 

mergulhados em um mar de sargaços, associando a ideia de infinitude a algo que serve de 

obstáculo para a visão, no caso, dificultando o enxergar da personagem para o real.  

As malas, a gravata e as viagens podem ser associadas também à necessidade que 

Ataxerxes tem de se firmar naquele espaço, assemelhando-se aos homens de negócio com 

quem estava acostumado a conviver. Pensando-se no ato de viajar e até mesmo no de querer 

exercer um cargo no Catete que implicasse deslocamento, verifica-se que ambos são 

reforçadores da sua personalidade sonhadora que, segundo Bachelard (1988), é a maior 

liberdade psicológica que o indivíduo possui, uma vez que, "é no devaneio que somos seres 

livres.” (p. 95) É inserido nesse universo que a personagem tem possibilidade de alçar voos 

maiores e mais altos. Entretanto, essa atmosfera mágica envolta das gravatas, paradoxalmente, 

perde todo o fascínio em suas mãos como se tiradas daquele espaço (o da vitrine) e trazidas 

para perto de si fizesse-o lembrar da sua própria condição social e, mais especificamente, da 

impossibilidade de ser o que não é: um importante homem de negócios.  

Outra intertextualidade presente nesse mesmo fragmento ocorre com o poema "Vou-me 

embora pra Pasárgada", de Manuel Bandeira
79

, do qual retiramos algumas estrofes: 

 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 
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Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

 

              (...) 

 

Em Pasárgada tem tudo 

É outra civilização 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepção 

Tem telefone automático 

Tem alcaloide à vontade 

Tem prostitutas bonitas 

Para a gente namorar 

 

            (...) 

                                                (p. 143-144) 

 

 

No poema, o eu lírico faz alusão a dois espaços distintos, demarcados pelos advérbios 

"aqui" e "lá". O "aqui", o lugar onde se encontra, é o seu presente triste, é o espaço da 

negação, já que provavelmente é impossibilitado de viver como deseja. Por isso, a 

necessidade de se reportar a outro mundo: o "lá", Pasárgada, lugar imaginário onde tudo é 

possível e permitido. De certa forma, acontece o mesmo com Ataxerxes porque ele também 

vive entre dois mundos: o real e o imaginário. Pasárgada tanto quanto o Rio de Janeiro, sob a 

ótica da personagem, é uma idealização, um sonho, uma espécie de paraíso para se viver. 

Assemelham-se também porque ambos exaltam a modernidade e tudo o mais que cerca o 

lugar e são amigos de quem detém o poder (rei ∕ presidente), por isso têm regalias e autoridade 

para fazerem o que desejam.  

Interessante observar também que a própria expressão "Vou-me embora pra Pasárgada" 

sugere fuga, deslocamento de um lugar problemático∕difícil para outro onde se é mais feliz. É 

justamente no plano dos sonhos (onde fica o Rio de Janeiro de Zito) que Ataxerxes encontra a 

felicidade, cujo olhar projeta significados naquilo que vê (SANTOS E OLIVEIRA: 2001), 

esquecendo-se, inclusive, do estado de guerra vivido no mundo - referência do narrador à 

Segunda Guerra Mundial (o conto, publicado em 1944, possivelmente foi escrito por essa 

época). Não é à toa que o espaço preponderante no conto é o aberto, é o da cidade por onde as 

personagens (Ataxerxes e Juanita, da qual falaremos mais adiante) estão transitando 

livremente, dando vazão aos seus sonhos.  
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Da mesma forma idealizada que Ataxerxes vê a cidade, ele vê também Zito ao imaginar 

que o fato de ter sido seu colega de infância é suficiente não apenas para reatar a relação entre 

eles, mas também para se tornarem quase irmãos, inseparáveis. No decorrer da narrativa, 

vemos esse olhar encantado (depois Zito se torna para ele quase um ser divino) para o amigo 

através de várias situações: quando observa fotos do presidente; quando o vê passar de carro 

na rua; quando alguém fala mal dele e Ataxerxes entra na briga em sua defesa e, 

principalmente, quando tem certeza de que o amigo só não o procura porque as outras pessoas 

impedem ("O meu pobre amigo! Prisioneiro dos outros!...
80

"), entre outros exemplos. Ele não 

percebe que a sua condição é bastante diversa da de Zito, e que o cargo que este ocupa o eleva 

para um patamar bem mais alto, atingível apenas na memória, ao relembrar o suposto 

passado.  

Diferentemente de Ataxerxes que não consegue separar o sonho da realidade e 

tampouco se preocupa mais em conseguir um cargo através do envio do telegrama, as pessoas 

ao seu redor, à medida que os meses vão passando, sem haver resposta do governo, começam 

a se afastar, pois não veem em Ataxerxes a possibilidade de conseguirem algo ("-Uma galinha 

morta, já diziam dele
81

"). É interessante observar que o seu prestígio junto às pessoas oscila 

de acordo com o que supostamente vai conseguindo com o Presidente (por exemplo, um rapaz 

da pensão é nomeado por "indicação" sua). Inúmeras vezes Esmeralda tenta, em vão, chamá-

lo à realidade, principalmente quando as pessoas começam a se voltar contra ele: 

 

Esmeralda acompanhava o sofrimento do marido sem nada dizer. Mas se sentia 

menos vexada depois que passou a usar óculos pretos. Juanita subia e descia as 

escadas dançando, alheia àquele drama. 

Um dia, Esmeralda falou timidamente ao marido: - Xerxes, não é melhor 

desistirmos?... Quem liga para nós nesta cidade? É só esse calor, essa barulheira... E 

fila para tudo. 

- Zito há de recordar-se de seu antigo colega, respondeu. A questão é ser visto por 

ele... 

- Está alto demais para enxergar você. 

- Não desisto, Esmeralda. 

- É uma aventura, Xerxes. Não fique zangado com o que vou dizer, mas você 

sempre foi assim, meu marido. Vive contando com o acaso. No começo, foi com os 

diamantes; por causa de um que encontrou por acaso, o nosso quintal ficou lá todo 

revolvido; depois, você se meteu com o zebu, lembra-se? e foi aquele desastre; 

depois com o cristal; agora, é com o Presidente. Que é da resposta ao telegrama, 

Xerxes?!... 

O marido não respondeu. Esmeralda continuava a queixa: - O nosso sítio está 

hipotecado; nem sabemos como anda aquilo lá. Por que não voltamos? A terra é 

sempre mais fiel... (p. 148) 
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Dentro desse contexto, o elemento terra assume uma maior importância, pois nos remete 

à concretude e à firmeza (ambas características também de Esmeralda) de saber onde "está 

pisando", o oposto da personalidade sonhadora de Ataxerxes. A mulher é consciente que o 

suposto amigo do marido ocupa um cargo importantíssimo e, por isso, de certa forma, não 

consegue enxergar as pessoas mais humildes ou simplesmente não quer. O próprio Ataxerxes 

aparenta estar em um grau de devaneio no qual também não enxerga o que realmente ocorre 

ao seu redor.  

Interessante observar a postura resignada de Esmeralda. Ela não crê que o marido vá 

conseguir algo, como sempre acontece, mas mesmo assim o acompanha: deixa seu espaço, 

seus bichos, sua vida para seguir o sonho de Ataxerxes, mas não dela. Até porque a mulher é 

consciente do caráter sonhador do marido independentemente do espaço que ele ocupa. 

Embora trabalhe, tanto no meio rural quanto na cidade - ajudando Cacilda, a dona da pensão, 

para, de certa forma, amenizar o que devem - e, assim sendo, seja efetivamente a provedora 

da casa, ainda há uma relação de poder (marido X mulher), que é cultural, perpassada de 

geração para geração. Mulher firme como a terra, acredita na força do trabalho e não em 

sonhos, no impalpável. O uso dos óculos ratifica bem essa postura, já que, neste contexto, 

pode tanto fazer alusão ao fato de ela querer se esconder e∕ou se proteger do meio urbano, 

quanto ao não querer enxergar com tamanha nitidez os infortúnios e as ilusões do marido.  

Esmeralda é o oposto de Ataxerxes. Trabalhadora, totalmente presa à realidade, ela não 

aceita esse novo espaço, nem tampouco tenta se adaptar a ele: 

 

Acompanhando a mulher e a filha, saiu a passear pelas ruas iluminadas. Havia 

muitos anos que não vinha ao Rio. Esmeralda e Juanita, era a primeira vez. (...) 

Antes que voltasse a Esmeralda a evocação de Pedra Branca, o marido chamou-lhe a 

atenção para as vitrinas e para a multidão que acorria às diversões: - Imagine você 

que é sempre assim, Esmeralda. Todas as noites essa animação. E nós perdendo 

isso! 

- Não sei como não se cansam e não enlouquecem, observou a mulher friamente.  

                                                                                                                          (p. 138) 

                 

                                                                                 **** 

 
Esmeralda parecia indiferente. Metida sempre na igreja, rezava para que o marido 

fosse bem sucedido, para que a filha não se desencaminhasse. -"Juanita parece 

querer fugir de minhas mãos, pensava; o pai não quer trabalhar, só confia no acaso, 

já esqueceu Pedra Branca. Esta cidade é cheia de tentações. Que nela não se perca a 

minha Juanita". 

Foi descendo os degraus lentamente. Contemplava o panorama do alto da escadaria. 

A cidade cinzenta pontilhava-se de luzes.  (p. 141) 

 

 

Esmeralda, diferentemente do marido e da filha, não se encanta com o espaço da cidade, 

pelo contrário, para ela, é um lugar onde o barulho, a pressa para se fazer algo e a agitação são 
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sinônimos de tormento. Ela procura se lembrar do sítio que, sob seu olhar, é uma espécie de 

paraíso, pois é na calmaria desse espaço que se encontram não apenas os seus pertences, mas 

também onde se sente útil em contato direto com a terra, tendo certeza do que pode esperar do 

dia de amanhã. Em posição contrária está o marido que, além de querer esquecer onde viveu 

grande parte de sua vida, busca, conscientemente ou não, afastá-la do sítio, tentando fazer 

com que Esmeralda veja a cidade com o mesmo entusiasmo e paixão que ele - movido pelo 

sonho de mudança e de melhoria de suas condições econômicas e de status social.  

Apenas Esmeralda enxerga os problemas da cidade: as filas imensas, o calor, as relações 

superficiais que se estabelecem entre os citadinos, a correria desgastante - muitos deles 

advindos da modernidade e da grandiosidade do lugar. Além disso, a sua visão é privilegiada 

não apenas por observar de uma maneira mais crítica, mas também por contemplar a cidade 

de um lugar (alto da escadaria), cuja localização denota superioridade, viabilizando um olhar, 

em tese, mais cuidadoso para o todo. Ela percebe ainda que a cidade é atraente para muitas 

pessoas e, por isso, perigosa, onde alguém pode facilmente ser ludibriado, perdendo-se. A 

reza, dessa maneira, comparece não apenas como forma de apelar a um ser superior para a 

segurança e o bem-estar da família (mediante a consciência de que nada de concreto pode 

fazer a não ser rezar), mas também como o modo de agir, de negar aquele espaço citadino. 

Por isso, ela recorre aos espaços fechados, ora a igreja, ora a pensão onde estão instalados, 

embora ainda neste se sinta insegura:  

 

Ao sinal do jantar, a família desce para a sala de refeições. Esmeralda caminha de 

má vontade para aquela experiência difícil. 

Os hóspedes eram gente indistinta, pessoa em geral de meia-idade, algumas crianças 

- e um tipo estranho na mesa do fundo, a ler os crimes, em frente à sopa fria. A 

comida devia ter o mau gosto do cheiro que trescalava. E como todos pareciam 

enjoados dela, Esmeralda pensa que é hostilidade aos recém-chegados. Juanita se 

escandaliza com a lepra da ferrugem que roía os espelhos. (...) Esmeralda sente-se 

mal vestida. Não sabe que prato escolher, parece que todo mundo os observa. 

Exaspera-se na indecisão. Acha que a luz devia apagar-se ou, pelo menos, ser 

reduzida. Todos irão vê-la comer. (p. 136) 

 

 

Bachelard (2003) menciona que "à falta de valores íntimos de verticalidade, é preciso 

acrescentar a falta de cosmicidade da casa das grandes cidades. As casas, ali, já não estão na 

natureza. As relações da moradia com o espaço tornam-se artificiais. Tudo é máquina e a vida 

íntima foge por todos os lados". (p. 45) Já Roberto Damatta (1997b), ao analisar a "casa" 

(espaço privado, fechado) e a "rua" (espaço público, aberto), faz um interessante comparativo 

entre esses dois lugares. Para o autor, a casa, símbolo de sossego, recuperação e proteção, é 

um espaço familiar, onde todas as pessoas que moram, relacionam-se entre si ou através de 
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laços de sangue ou de vínculos de hospitalidade. Diferentemente da rua que é um espaço 

pertencente "ao governo ou ao povo e que está sempre repleta de fluidez e movimento" (p. 53) 

Pensando-se em Esmeralda percebemos que essas opiniões se mesclam, já que os 

espaços fechados (restritos) e abertos (amplos) são diferentes para ela tanto os da zona rural 

quanto os do Rio de Janeiro. Enquanto a casa do sítio é vista como um local de calma, de 

segurança e de descanso, além de promover a união familiar, a pensão é vista como um lugar 

onde cada um é por si, sem se preocupar com os demais, embora dividam o mesmo espaço, 

apresentando, dessa forma, uma união velada, artificial. Já o espaço externo urbano é visto 

como perturbador e alvoroçado, imprimindo-lhe temor e angústia, mas o do sítio não, pois é o 

lugar onde se sente produtiva, trabalhando com aquilo de que gosta de fazer. 

Vale ressaltar que pela descrição do narrador a pensão é pobre (ferrugem nos espelhos, 

comida fria e com mau cheiro e até os próprios frequentadores são denunciadores dessa 

condição), mesmo assim Esmeralda se sente mal, reforçando, desse modo, tanto o caráter não 

hospitaleiro do lugar quanto à própria não identificação da personagem com essas pessoas da 

cidade, inclusive, no modo de se portar à mesa. Por isso, a necessidade de diminuir a 

claridade, pois a escuridão ou a pouca luz ajudaria a personagem a não ser vista, observada. 

Se em Ataxerxes a solidão comparece de uma maneira mais amena, já que imerso em seu 

sonho, vê-se cercado de verdadeiros amigos quando, na verdade, está isolado na multidão em 

plena metrópole, em Esmeralda esse sentimento é bem mais perceptível:  

 

Ataxerxes voltou sozinho. - Como é que a filha se mete num curso de dança sem 

autorização da gente? pergunta à mulher. Você vai ver que ela acaba se 

corrompendo. Há quanto tempo isto, Esmeralda? 

- Sei lá, Xerxes, quem pode ter mão nela? A menina parece que anda com o capeta 

no corpo. Sei de nada... Nem dela, nem de você. Estou só... cada vez mais só... - E a 

última frase se desmanchou num soluço. 

Ataxerxes, o semblante constrangido, aproxima-se da companheira, põe-lhe o braço 

nos ombros, acalmando-a. - É por bem de Juanita, você bem sabe.  

- É a primeira vez que você se interessa por ela, desde que chegou... 

- Escuta, meu amor, disse beijando-a. 

- ...e a primeira carícia que me faz depois de tanto tempo! ... pronunciou a mulher, 

numa queixa que era também uma reclamação. (p. 146) 

 

 

O sociólogo Norbert Elias (2001) menciona que vivemos em um paradoxo, pois se, por 

um lado, distanciamo-nos emocionalmente das pessoas, por outro, cada vez mais, estamos 

necessitando do outro e de seu afeto. Para o autor, o alto grau de individualização é uma das 

grandes características da sociedade moderna, já que as pessoas, no geral, sentem-se como se 

fossem seres individuais e independentes. Assim sendo, elas buscam um sentido para a vida 

que, a priori, é particular e não algo almejado por todos. Entretanto, ao viver em sociedade, 
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ele passa a ser coletivo a partir do momento que a pessoa mantém, enquanto ser social, uma 

rede de relacionamentos. Berman (2007) ratifica a importância da comunicação e do diálogo 

nos tempos modernos, mostrando-nos que "a subjetividade e a interioridade estão mais ricas e 

mais intensamente desenvolvidas, e ao mesmo tempo mais solitárias e ameaçadas, do que em 

qualquer outro período da história.” (p. 15) 

Inseridos nessa sociedade moderna em que as relações sociais estão cada vez mais 

frágeis e descartáveis, esquecemo-nos da coletividade e nos isolamos; atitude que pode gerar 

sentimentos de solidão. Esta, de acordo com Norbert Elias (2001), abarca várias formas de se 

manifestar. Uma delas ocorre quando as pessoas moram em lugares em que não encontram 

indivíduos com quem tenham afinidades. É o estar só mesmo acompanhado de várias pessoas, 

mas por opção própria. Outra forma de solidão está associada a um ser humano que 

aparentemente não tem muito significado para as pessoas que estão ao seu redor ou que 

romperam os laços sentimentais com ele. 

Pensando-se em Esmeralda, verifica-se que ela está sozinha por forças das 

circunstâncias: marido e filha, com quem se sentiria mais à vontade para conversar, isolam-se, 

cada qual a seu modo, em mundos distintos, embora tenham em comum o sonho. O seu 

individualismo não está relacionado ao fato de almejar algo para si, já que ela é sinônimo de 

anulação ao não fazer o que deseja, mas sim o que os outros querem. Além disso, não 

consegue se integrar ao espaço da cidade por falta de vontade, mas também por timidez - 

fatores que acirram ainda mais o seu isolamento. A esses ainda se associa outro fator: não há 

interesses em comum. Em seu livro A arte de viver e outras artes (1994), Aníbal Machado 

traz a seguinte reflexão:  

 

Vai a alimária trotando e vai o carro chispado: gente vagarosa do campo, a pé; gente 

nervosa das cidades, ao volante. Uns param e vão rezar nos oratórios dos caminhos; 

outros, para se reabastecerem nos postos de gasolina. Os últimos são quase sempre 

filhos e netos dos primeiros. Mas se desconhecem ou se desprezam. 

Quando tentam conversar, resulta um diálogo frustrado, ininteligível... (p. 17)  

 

Esse texto é muito elucidativo, deixando claras as diferenças existentes entre os dois 

espaços quanto ao modo de ser e de agir, desembocando em quereres tão distintos que, de 

certa forma, inviabilizam uma comunicação proveitosa entre os indivíduos. Pela sua não 

adaptação ao meio urbano, entre as três personagens Esmeralda é quem mais sofre e sente o 

abandono e a tristeza de viver sozinha (embora esteja em uma pensão que, por si só, 

pressupõe certa quantidade de pessoas), já que Ataxerxes e Juanita preenchem o seu vazio 

com outros afazeres. Entretanto, a relação entre os três é solitária, um não tem ao outro, 
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vivendo juntos em um mesmo espaço, mas separados em mundos paralelos. Dessa forma, 

vemos que Esmeralda perde o afeto do marido e desconhece a filha nesse espaço, no qual ela 

já não tem mais o domínio sobre Juanita como tinha em Pedra Branca - o próprio nome do 

lugar sugere força, firmeza.  

Além de Ataxerxes, outra grande representante da linha fronteiriça entre o sonho e a 

realidade (para utilizar uma expressão ressaltada por M. Cavalcanti Proença
82

) é Juanita - uma 

adolescente que, pertencente ao meio rural, sempre sonhou em conhecer a cidade grande, cujo 

olhar para o espaço é tão encantado quanto o do pai: 

 

No dia seguinte, ao grito das buzinas, ao pregão dos vendedores, e ao rascar das 

portas de aço se abrindo - a cidade fazia pressão nas janelas de Juanita, entrava-lhe 

pelas frestas com os raios do sol e um cheiro desconhecido. Veste-se num minuto e 

sai a descobri-la, enquanto a mãe procura a igreja mais próxima. 

A moça vai sem direção, como que embriagada. Entre cubos de cimento o sol se 

despejava. 

Juanita caminha... Quando suas pernas a conduzem para os pontos mais quietos, fica 

aflita por encontrar os de mais movimento. Que cidade é essa que tanto se assemelha 

à que vai surgindo do fundo de sua memória?  

Estaria pisando alguma calçada de rua do Oriente onde os seus antepassados 

paternos negociaram, ou realmente no Rio de Janeiro com que sempre sonhara? 

Juanita caminha... E aparecem as praças. Para extasiada, a vê-las encher-se da 

multidão que deságua de todos os quadrantes. Para onde se dirige essa gente? E que 

vai fazer com tamanha pressa? 

Era esbelta de linhas e rija de corpo. Se não fosse tão ligeira, não se sabe o que seria 

dela aquele dia ante a ameaça de tantos veículos. 

Perambulou por todos os cantos, até exaurir-se. Entrou tarde. Esmeralda não sabia 

como começar a repreendê-la. Acenou para o marido, a pedir reforço. (p. 135) 

 

 

Diferentemente da mãe que procura ficar reservada e se proteger do espaço urbano em 

lugares fechados, Juanita, no dia seguinte à sua chegada, parte para as ruas do Rio de Janeiro, 

a fim de desbravá-las, de se integrar àquele espaço que tanto a seduz. Do modo como o 

narrador descreve a cena, a própria cidade animada procura acordar a recém-chegada através 

dos seus barulhos, do seu calor e do cheiro forte que exala, convidando-a a sair. Juanita é 

praticamente uma autêntica flâneur (característica também presente no pai que anda ao léu 

constantemente pelas ruas), diferindo-se apenas porque o seu caminhar está longe de ser um 

protesto contra a vida voltada para o trabalho. Ela passeia exaustivamente como uma 

andarilha, sem destino, vagando pelas ruas e lançando um olhar ora atento ora distraído para 

os espaços por onde transita. Os verbos "perambular" e "exaurir" bem como a sua chegada 

tardia em casa reforçam bem essa necessidade de desbravar a cidade até o seu limite físico - 

típico de um flâneur.  
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 Cf. PROENÇA, 1989, p. 22.     
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Para Antonio A. Arantes Neto (2000), quando o indivíduo caminha pela cidade, ele 

cruza constantemente fronteiras, atravessando territórios interpenetrados, onde seus passos, se 

atento, não apenas dão sentido aos pontos desconexos e aleatórios do cenário, mas também os 

constroem, posicionando-se diante daquele espaço. Juanita, inserida na cidade de concreto, 

em oposição ao sítio que praticamente é constituído apenas pelo natural, quase sem 

interferência humana, caminha sem rumo, principalmente pelos lugares mais movimentados, 

tentando desvendar os seus "mistérios", colocados através do discurso indireto livre. 

Diferentemente de Esmeralda, ela vivencia e experimenta a cidade, embora o seu olhar seja 

sempre a partir de um ângulo horizontal, posta sempre no mesmo nível das outras pessoas, no 

chão. 

É justamente na cidade grande que se estreitam os laços entre Juanita e a dança - uma 

das suas grandes paixões, iniciada ainda no sítio, mas que ganhou maiores proporções nesse 

novo espaço:                         

Ataxerxes voltou para casa tarde e faminto. Pôs-se a comer. Não quis conversa com 

a mulher. Mas Esmeralda precisava contar-lhe o que ouvira de Isabela, a prima de 

Zamboni, a respeito de Juanita: - A nossa filha parece louca, Xerxes. Sabe o que ela 

fez ontem? Uma cena horrorosa na praia. Começou a dançar sozinha diante do mar, 

em tempo de ser engolida pelas ondas. Tirou o sapato, a blusa, soltou os cabelos. 

Juntou gente; Isabela disse que todo o bairro assistiu. Um escândalo. A polícia teve 

que intervir. Ela parecia maluca. Os estudantes não queriam deixar que fosse presa. 

Soltava-se das mãos dos guardas e continuava a dançar. Ah, Xerxes, que será de 

nossa Juanita!..." (...) Mandaram chamar Isabela. A companheira de Juanita ainda 

acrescentou alguns detalhes com sua voz quente: - Uma vez ela quis dançar também 

um incêndio!... aquele da Praça Mauá, o senhor se lembra, Sr. Ataxerxes? Ah, hoje 

no curso ela estava uma maravilha! (p. 150) 

 

                                                          **** 

 

Pai e mãe cada vez mais desconheciam a filha. Em Ataxerxes, essa perplexidade se 

misturava à admiração. Ameaçaram tirá-la do curso. Ela respondeu que continuaria 

lá de qualquer maneira; seria desgraçada se não dançasse. Quando viu que a mãe 

fitava complacente, alegrou-se: - É tão bom, mamãe, a gente esquece tudo, realiza 

tudo que sonha. A dança é... 

Não podendo exprimir o pensamento com palavras, começou a formulá-lo com os 

movimentos do corpo. Esmeralda correu e fechou a porta para que os hóspedes não 

vissem. Que iriam pensar de sua filha? (p. 151) 

 

 

De acordo com Miriam G. Mendes (1987), a dança não é apenas movimento e gestos. 

Ela implica também um ritmo, seja ele interno ou externo, marcado de diversas maneiras com 

a presença ou não da música, cuja referência data desde a Antiguidade Clássica. À medida 

que as civilizações iam surgindo, as formas de dança iam sendo estruturadas. Com o passar do 

tempo, ocorre uma grande cisão, levando-as a se definir, basicamente, em três linhas: as 

danças populares, as da corte, originadas das primeiras (ambas de caráter lúdico, não 

exibicionista), e as executadas em balletos (constituem as raízes da dança no teatro), vistas 
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como uma arte das elites, já que nascem atreladas à aristocracia e, portanto, longe do alcance 

e do interesse das camadas sociais mais baixas. Só no século XX o balé se torna uma arte 

"acessível ao público de uma sociedade sem classes, cujas danças populares se tornariam, por 

sua vez, espetáculos elitizados nos palcos do mundo ocidental". (p. 24) 

No início do século XX, dá-se uma nova revolução estética e formal na dança
83

, tendo 

como principal responsável a americana Isadora Duncan, cujo único princípio era seguir o 

ritmo das manifestações da natureza - sua fonte de inspiração. Assim sendo, ela buscava, 

através dos movimentos das árvores, das ondas do mar, das nuvens, entre outros, exprimir "os 

sentimentos mais nobres e profundos da alma humana" (p. 53). Segundo Mendes (1987), se a 

dançarina não conseguiu criar algo que se perpetuasse, "pelo menos trouxe para o palco a 

dança livre, libertada de regras e modelos, abrindo, com isso, perspectivas que beneficiariam 

futuramente o próprio balé". (p. 55) 

É basicamente esse estilo de dança, promovido por Isadora Duncan, que Juanita seguia 

muito antes de entrar na escola dedicada a essa arte. A personagem canaliza suas emoções e 

suas sensações para a dança, constituindo uma forma de vivenciar os acontecimentos sejam 

eles bons (ao ter conhecimento que a família iria para a capital ou quando está diante do mar, 

por exemplo) ou maus (no incêndio, quando o sítio é leiloado ou quando a mãe morre). Dessa 

forma, vemos que ela tem uma relação sensorial, concretizada a partir do momento que imita 

a natureza - espaço que viveu durante quase toda a sua vida e com o qual mantém profunda 

relação, embora tenha grande atração pelo espaço desconhecido da cidade. Por isso, Juanita 

dança os quatro elementos naturais: a terra, a água, o ar e o fogo
84

.  

Curiosamente, enquanto ela fascina as outras alunas porque tem um estilo peculiar de 

dançar, advindo, provavelmente da sua experiência na vida do campo, os pais veem de forma 

diferente: Ataxerxes como bobagem, como algo com o qual não se deve perder tempo, já 

Esmeralda como indício de loucura e, portanto, motivo de preocupação. De acordo com M. 

Cavalcanti Proença (1989),  

 

vai o leitor se encantando com tanta imagem de beleza e mocidade - menina de 

cabelos soltos na praia, dança, mar, solidariedade generosa dos moços -, quando a 
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 Uma grande revolução na dança se operou no século XVIII, já que a parte literária do balé passou a ter maior 

importância, sendo o seu elemento principal. Essa inovação foi chamada de drama-balé-pantomímica, em que o 

elemento narrativo que antes era declamado passou a ser realizado através de gestos e expressões faciais, 

mímicas. Outra inovação foi a supressão das máscaras utilizadas nos espetáculos.   
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 Bachelard tem livros que versam sobre cada um desses elementos, analisando, através de uma ótica 

fenomenológica, as suas simbologias. São eles: A terra e os devaneios da vontade (também tem A terra e os 

devaneios do repouso), A água e os sonhos, O ar e os sonhos e A psicanálise do fogo - todos publicados pela 

Martins Fontes. 
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mãe, que narra o caso a Ataxerxes, plantada na realidade, presa às convenções 

define: "uma cena horrorosa na praia.” (p. xvii)  

 

 

Inserida no espaço agitado da cidade, Juanita se torna irreconhecível para os pais. 

Talvez porque em Pedra Branca o seu dançar fosse bem mais ameno, já que o ritmo lento da 

vida no sítio, onde as coisas tendem a demorar para acontecer, sugere quietude, contrapondo-

se, assim, à dança que é movimento. Diferentemente da zona rural, a cidade fervilhante 

oferece um leque de acontecimentos que ocorrem a todo instante, possibilitando à personagem 

dançá-los um por um. Talvez seja também por isso que Juanita se decepciona ao ver o mar 

pela primeira vez: 

Nesse momento, entrava Juanita, de fisionomia murcha. 

- Ah, papai, hoje eu vi o mar de perto! 

- Por que então esse ar triste? 

- Tive uma decepção. Não é o que eu esperava... 

- Como querias que o mar fosse, minha filha? 

- Diferente da água sem vida que partia dos meus pés. Oh... aquela extensão calada! 

Nunca supus... 

Pai e mãe interrogam a filha com o olhar, sem compreendê-la. 

- Queria que ele se mexesse, mamãe; que fosse mais soberbo! (p. 141) 

 

 

Assim como acontece com a cidade, há uma grande expectativa de Juanita de conhecer 

o mar. Entretanto, ao se deparar com ele, símbolo de grandiosidade e de movimento, não 

consegue ver naquelas águas paradas, quase estáticas, uma sugestão de vida, de movimento, 

daí a impossibilidade de dançá-lo. Não é por acaso que, igualmente a Ataxerxes, ela vive 

pelas ruas - espaço mais amplo, palco de diversas situações. Essa natureza liberta e sensitiva 

justifica o seu próprio gesto de se despir à beira-mar, já que proporciona maior liberdade de 

movimento e de se sentir livre.  

Outro aspecto importante é quanto ao caráter sonhador de Juanita. É na dança, ao ser 

transportada para o mundo dos sonhos, que ela se realiza. Devemos atentar que o próprio balé, 

possivelmente clássico, a faz "viver", de certa forma, fora do chão, já que, muitos 

movimentos, senão todos, são executados com os pés levemente deslocados do chão. É 

importante frisar também a dificuldade, sentida pela personagem, de conceituar a dança, 

mostrando-nos que esta é sentida, vivenciada, por isso, só pode ser traduzida através dos 

gestos e dos movimentos. 

Da mesma forma que Ataxerxes, embora por motivos diferentes, ela vive muito presa ao 

sonho e, consequentemente, isolada em seu mundo da dança, distante da família e em total 

alheamento dos problemas vividos pelo pai e, sobretudo, pela mãe (sozinha, morando de favor 

na casa dos outros, longe do espaço e daquilo de que ela gosta de fazer) - talvez esse 
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isolamento seja um comportamento típico da juventude, como menciona Octavio Paz (1984) 

ao discorrer sobre solidão. Para Maria Augusta B. Fonseca (1984), tanto Ataxerxes quanto 

Juanita se aproximam da personagem Carlitos, de Charles Chaplin  

 

ainda que cada um circule num meio social e num contexto particulares. Ataxerxes é 

um solitário, oprimido, lírico, sonhador, vivendo num universo sem saída, incapaz 

de perceber a máquina que o afoga. Seu imaginário sonhador está muito próximo do 

mundo da fantasia de Juanita, sua filha. Esta, oprimida pelo centro urbano, 

deslumbrada pelos novos estímulos de uma realidade que nunca conhecera, é 

tomada pela volúpia da dança e passa a incorporá-la como parte de suas reações 

cotidianas mais corriqueiras. (p. 38)  

 

 

Entretanto, contrariamente ao pai, ela separa, muitas vezes, os dois mundos: o do sonho 

e o da realidade como, por exemplo, em relação ao seu modo de enxergar o espaço urbano. O 

êxtase inicial que a cidade provoca, aos poucos, cede lugar para uma vida mais árdua, já que 

trabalha de dia em uma loja e estuda dança à noite. Além disso, ela começa a observar de 

outra maneira o espaço social em que está inserida, onde muitas vezes, há facilitações na vida 

não pelas suas qualidades no desempenhar da função∕atividade, mas por causa do seu corpo, 

jovem e esbelto. Estabelecendo-se, assim, certa relação de poder, por isso, o seu 

desapontamento com os homens.  

Sob esse ângulo de visão, Juanita, assim como Tati, é o que Marco Antônio Castelli 

(1984), chama de personagem positiva, já que apesar de agir pelo sonho, comporta-se de uma 

maneira não prejudicial a si ou aos outros. Ela vive a vida sem problematizá-la e 

paulatinamente vai conseguindo se adaptar à cidade (mas sem abrir mão dos sonhos), vista 

através de um olhar mais crítico em contraposição ao pai tido como negativo, pois mistura o 

sonho à realidade indo até as suas últimas consequências para buscar aquilo que mais deseja: 

falar com o amigo de infância.  

Se inicialmente, de modo sereno e entusiasta, Ataxerxes procura encurtar a distância 

que o separa de Zito através de um telegrama, esboçado desde a sua saída de Pedra Branca, no 

decorrer do tempo (depois de esperar meses por uma resposta do Catete que nem sabia se 

realmente viria devido à eterna dúvida quanto ao envio da mensagem), ele parte para atitudes 

mais incisivas como ir pessoalmente, por diversas vezes, ao Palácio do Governo, todas 

resultando em tentativas frustradas e, posteriormente, à casa de Zito, atitude que culmina com 

a sua morte.  

Das três personagens Juanita é a única que consegue tanto viver entre o real e 

imaginário, quanto unir dois espaços tão adversos como o Rio de Janeiro e Pedra Branca, 

assumindo uma postura que diverge da visão da mãe e da do pai. Visões estas, de certa forma, 
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maniqueístas, já que Esmeralda vê o sítio como um paraíso e a cidade como um inferno, sem 

ponderar os benefícios e malefícios de cada região. Ataxerxes age da mesma maneira só que o 

espaço ansiado por ele é o da cidade em detrimento ao da zona rural.  

Já Juanita é consciente do isolamento que o meio rural promove, mas também de que 

ele lhe trouxe experiências únicas de vida, de contato com a natureza - algo tão incomum no 

meio urbano, com o qual ela tanto se enganou ao imaginar que era um espaço perfeito, sem 

mácula. Vejamos o excerto que se segue referente ao momento que tem conhecimento sobre o 

leilão do sítio: 

Inesperado fora o choque de Juanita ao saber do fato. Atrapalhou-se toda na loja. - 

Onde está hoje sua cabeça, Juanita? Leia aí os preços, dizia-lhe uma caixeirinha. - O 

que a freguesa está pedindo não é isto, menina, advertiu-lhe a outra. 

Impossível à moça prestar atenção ao trabalho. Mais impossível ainda saberem as 

outras que o cheiro, a ondulação do milharal e das bananeiras, o rumorejo do 

moinho, as colinas, as reses - tudo que recordava Pedra Branca lhe estava invadindo 

naquele momento o coração, como se o sítio perdido viesse despedir-se dela. Alegou 

indisposição de saúde, e retirou-se mais cedo. 

Intimamente, ia o seu corpo reproduzindo os movimentos da paisagem da infância. 

Andava pelas ruas como se estivesse percorrendo os vales da meninice. (p. 153-154) 

  

Através do narrador onisciente, temos conhecimento do que se passa interiormente com 

a personagem, suas sensações, seus anseios. Enquanto a família ainda possuía aquele pedaço 

de terra, Juanita praticamente só se voltava para o da cidade, mesmo tendo entranhada em si a 

vida campesina, esboçada na forma como lidava com a natureza urbana. A partir do momento 

que toma consciência da impossibilidade de voltar ao lugar da infância, ao seu passado, 

(mesmo que almejasse ficar na cidade, ela sabia que existia um local que lhe era próprio, 

pertencente à sua família, onde havia as suas raízes) os sentimentos se misturam mediante as 

lembranças vindas à tona entrelaçadas aos gradientes sensoriais (olfato, audição e visão), e às 

sensações que são externizadas através da dança. Nesse momento, os dois espaços são um só. 

Ela projeta o campo no espaço citadino, de certa forma, unificando-os momentaneamente.  

Importa comentar que o deslocamento das personagens para a cidade grande não 

acarretou "apenas" o esfacelamento da família e a solidão vivenciada por cada membro, 

embora de modo distinto, até mesmo talvez inconsciente, mas trouxe também atrelada a si a 

degradação humana
85

, na figura de Esmeralda e, principalmente, na de Ataxerxes, mostrando-

nos a impossibilidade de pessoas como eles, pobres, vindos da zona rural, serem absorvidas 

por aquele espaço. A primeira a sucumbir é Esmeralda: 
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 Em seu ensaio "Degradação do espaço" (1993), Antonio Candido faz uma excelente explanação sobre a 

relação entre esse elemento narrativo e a degradação humana a partir de L´Assomoir, de Emile Zola. Inclusive, as 
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Ataxerxes.  
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Consequência do racionamento de guerra na comida da pensão, andavam pálidos os 

hóspedes, ora a tossir, ora desarranjados dos intestinos. 

Esmeralda fora a maior vítima. A humilhação e os vexames de credora agravaram-

lhe o estado de saúde. (p. 151) 

 

                                                        **** 

 

O estado de sua mãe agravara-se. A esta poupou Ataxerxes o desgosto de comunicar 

que Pedra Branca, tendo ido à praça, fora arrematada em leilão por um 

desconhecido. A mulher parecia ter pressentimento do acontecido, tão depressa se 

acabava. Para Ataxerxes, importava-lhe menos perder as suas terras do que abrir 

caminho até o Presidente. (p. 153) 

 

                                                        **** 

 

Aproximava-se de casa, quando lhe saiu ao encontro o seu pai. 

 - Vai ver tua mãe depressa, Juanita. 

Disse e caiu no pranto. Juanita entrou, pálida. Parou ante o corpo de sua mãe que 

esfriava lentamente nas extremidades. Ataxerxes se aproxima também do leito. 

Ajoelha-se. Esmeralda reconhece-o, passa-lhe a mão pela cabeça e murmura: - Pobre 

Xerxes, ele nem sabe que você existe... que nós existimos... E foi perdendo o fôlego. 

(...) Entravam neste momento Zamboni, a filha e o hóspede que fora promovido. 

Esmeralda apenas os reconheceu. Insistia que estava tomando um ventinho fresco de 

montanha: - "Subam também... Cá em cima é agradável..." Olhava para eles 

longamente. Começou depois a indagar-lhes onde era a fila de morrer: - "É aquela, 

é?... Como está comprida, meu Deus!... Ah! lá vem o carro. Juanita, olha o milho 

para os patos... Chô... Chôo..."  (p.154) 
 

Enquanto estavam no sítio, bem ou mal, eles tinham o que comer, tirando da terra e da 

criação de animais o seu próprio sustento; onde morar e, principalmente, eram donos do seu 

próprio espaço - proprietários de terra - ao se deslocarem para a cidade e, mais 

especificamente, para o subúrbio, inicia-se um processo degradativo a partir do espaço físico e 

social em que estavam inseridos. Eles chegam à cidade grande com a expectativa de uma 

ascensão social instantânea (no caso, Ataxerxes, que é quem direciona o rumo da família), que 

aparentemente acontece mediante o boato sobre a suposta amizade entre o sitiante e o 

Presidente.  

A partir desse momento, eles experimentam algumas regalias, sobretudo Ataxerxes, 

entretanto, com o passar do tempo, começa a derrocada: passam a praticamente viver de favor 

na pensão (condição amenizada apenas pelo trabalho de Esmeralda no local e pelas costuras 

que faz para a filha dos donos do estabelecimento), já que não pagam o aluguel; Ataxerxes, 

sem trabalhar, contrai, cada vez mais, dívidas, fazendo empréstimos nos bancos e recebendo 

dinheiro emprestado de Miguel Zamboni para suprir as necessidades. Depois da morte de 

Esmeralda, a situação se agrava, pois ele se muda, já bastante degradado, maltrapilho e 

bêbado, para um pequeno quarto em Catumbi, enquanto Juanita se muda para o Leblon para 

morar de favor na casa de uma amiga rica, cuja mãe tem um carinho duvidoso por ela.  
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Percebe-se que, paulatinamente, durante a estadia na cidade, Ataxerxes vai perdendo 

tudo o que tinha antes (o sítio, a mulher, de certa forma, a filha, visto que estavam cada vez 

mais distantes, suas referências e a própria dignidade) e tudo o que adquiriu depois (o 

prestígio, as lisonjas, os jantares com homens importantes, os seus amigos repentinos, as 

lindas mulheres), desembocando na maior perda: a sua própria vida. 

É no tempo de guerra que Esmeralda é acometida por uma doença fatal. O combate que 

se instaura no mundo e, consequentemente, atinge o Brasil, respinga, sobretudo entre os 

menos favorecidos, entre os hóspedes da pensão suburbana e pobre, cuja escassez de 

alimentos vai evidenciar ainda mais a sua condição social. Neste contexto de racionamento, 

em meio às humilhações, à solidão e aos desgostos promovidos pelo marido e também pela 

filha (ausente e desvairada para a mãe), bem como à sua não adaptação ao meio social e à 

certeza de que não pode voltar para o seu verdadeiro espaço, ela definha e morre, o que não 

deixa de ser também uma forma de renegar a cidade. 

 Outro aspecto importante para frisar está relacionado à postura de Esmeralda em seu 

leito de morte. Até mesmo em pleno delírio, doente, ela consegue ser mais consciente, mais 

presa ao chão que Ataxerxes ao lamentar, mais uma vez, penalizada, a personalidade 

sonhadora do marido, que não consegue enxergar o óbvio: o seu intento é malogrado, 

inacessível. Além disso, apesar de se encontrar nesse estado de desvario, ela continua tendo 

uma visão superior dos acontecimentos. Metaforicamente, é de cima de uma montanha (ponto 

elevado) que ela ainda critica a cidade grande, ironizando em relação à existência de fila para 

entrar no Paraíso - lugar este representado predominantemente pelo espaço natural e, mais 

especificamente, pelo próprio sítio em que morava. O elo entre a personagem e o espaço é tão 

forte que, instintivamente, a mulher padece mais rapidamente depois do leilão. Só em 

desvario Esmeralda consegue, de certa forma, unir os dois espaços, mesclando as imagens do 

meio urbano ao rural.  

 Diante do caos em que estava inserido, ainda assim, Ataxerxes se mantém firme no 

propósito de chegar ao presidente, tornando-se uma obsessão. Curiosamente, ele perde de uma 

só vez mulher e terra, ambas símbolos de firmeza, de segurança e que, de certo modo, 

mantinham-no preso à realidade. Depois das perdas, o seu estado de devaneio piora, já que 

nada mais o liga ao chão. Após várias tentativas frustradas de se aproximar do Presidente, ele 

decide finalmente ir à sua casa com Zamboni, tentando observá-lo de cima do muro: 
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                                   (...) 

-Você está distinguindo bem? sussurra Zamboni. Eu também estou com vontade de 

espiar. 

- Você não, Zamboni, que pode atrapalhar. Até os seus olhos azuis estou vendo!... 

Mas como ficou calvo!... De tanto se preocupar com a Pátria, não é, Zamboni? 

- Ah, sim... com certeza! 

- Acho que vou dar um assobio. 

- Não faça isso, você está louco? 

- Coitado, agora está descansando... trabalha tanto!... Estou quase ouvindo a 

respiração dele. 

-Cuidado! não fale alto. É melhor descer... 

- Não; é só transmissão de pensamento... Zito! Zito!... - chamou de novo num cicio. 

- Tão simples que ele é... Meu amigo!... - Olhou para as alamedas: - Que silêncio no 

parque! Zito! Zito! Adivinha só quem está aqui!... 

Houve um tiro seco. Ataxerxes rolou. Zamboni correu. A noite prosseguiu calma.  

                                                                                                                          (p. 157) 

 

**** 

 

Devolveram à moça os objetos e papéis do morto, e ela partiu nos braços de 

Zamboni. 

Fechada em casa, Juanita abriu o pequeno embrulho. (...) Começou a examinar os 

papéis: cautelas de casas de penhor, recibos de tintureiro, listas de jogo de bicho, 

uma fotografia do Presidente, uma carta de Pedra Branca, um retratinho de 

Esmeralda. Bilhetes corridos de loteria espalharam-se pelo chão. Havia também um 

charuto inacabado. 

Abriu duas folhas manchadas de gordura e suor: o telegrama. Leu-o, releu-o 

demoradamente. Suas narinas palpitavam. (...)  

Não se separava do telegrama, onde quer que andasse. Relia-o sempre. No 

emaranhado de palavras riscadas, linhas assimétricas, rabiscos ora fortes, ora 

esmaecentes, desenhava-se o rosto de Ataxerxes sorrindo tristemente para ela. 

Naquele papel sujo, ia decifrando o mistério da vida de seu pai - o drama de 

Ataxerxes; simultaneamente, aparecia-lhe a imagem de Esmeralda morrendo. 

Saiu a vagar pelas ruas. Via tudo diferente. Em cada rosto, não mais uma promessa 

de alegria, só a confissão de uma esperança perdida. Como se enganara! Vontade de 

acudir aos outros, de fazer-lhes algum bem.  

Emudecera durante meses. (...)  

Afinal, seguiu ou não seguiu o telegrama? inquiria. E que lhe adiantava saber? O 

homem não se cansa de dirigir mensagens a um deus que não responde. Há 

distâncias infinitas; há o silêncio, o egoísmo; há paredes, leis e carabinas embaladas 

de permeio. 

Quem nunca teve no bolso ou no pensamento um telegrama com um pedido 

impossível?... 

À mesa-de-cabeceira de seu quarto, Juanita colocara os retratos de Zamboni e da 

viúva inglesa, ao lado do de Esmeralda e Ataxerxes. 

Ataxerxes sempre com aquela cara doce, meio aparvalhado, de quem ainda espera 

resposta...   (p. 159) 

 

 

Quando Ataxerxes está prestes a realizar o sonho (ou pelo menos pensa que está) ele, 

ironicamente, despenca das alturas, atingido por um tiro, acontecimento que lhe põe 

efetivamente no chão, de onde não deveria ter saído, dada a sua imersão no devaneio. 

Diferentemente de Esmeralda que em uma localização superior enxergava melhor os fatos, 

Ataxerxes não consegue o mesmo feito, pelo contrário, olhar de cima acirrou ainda mais o seu 
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desvario, comprovado pelo modo como ele, apesar de tudo que ocorreu em sua vida, vê o 

Presidente: um pobre coitado que se priva de tudo para salvar a Nação.  

O único a embarcar no sonho de Ataxerxes, julgando ser uma realidade, é Zamboni que 

inicialmente quer se beneficiar da amizade que o hóspede nutre com o Presidente, mas depois 

se torna amigo e fiel "escudeiro", lembrando-nos à história de Dom Quixote de La Mancha
86

, 

de Miguel de Cervantes, um sujeito que, de tanto ler romance de cavalaria, julga ser um 

cavaleiro andante, partindo pelo mundo e vivendo as mais loucas aventuras na companhia de 

Sancho Pança que, por ser um amigo fiel e companheiro, segue Dom Quixote mesmo sabendo 

que os intentos deste eram frutos da sua loucura, transformando a realidade em algo irreal. 

Semelhante à postura de Sancho Pança em relação ao amigo é a de Zamboni, o único a viajar 

com Ataxerxes em seus sonhos; a esperar ansiosamente por uma resposta do Catete; a visitar e 

ajudar financeiramente o amigo; a se compadecer da sua situação e a ficar junto até o final. 

A morte de Ataxerxes é muito significativa dentro do contexto de modernização pelo 

qual o país estava passando. É como se não houvesse lugar para esse tipo de pessoa, presa ao 

sonho, ao devaneio, mostrando-nos que dentro de uma cidade feita de concreto não há espaço 

para sonhos. Vale ressaltar que apesar de só no final da narrativa ocorrer efetivamente a morte 

da personagem, socialmente isso já estava acontecendo há tempos, pois ele chega na cidade 

com certo poder aquisitivo e termina como uma espécie de vagabundo, à margem da 

sociedade, morando miseravelmente em um quartinho.  

Além disso, de certa forma, Ataxerxes também já havia morrido para o mundo a partir 

do momento que se entrega completamente ao desvario sem se preocupar com os 

acontecimentos reais ao seu redor. Desse modo, verifica-se que ele se desliga do lugar ao qual 

pertence para vir perecer na cidade grande. Outro aspecto bastante emblemático que devemos 

atentar é para o fato da noite prosseguir calma (tanto quanto o espaço no qual estava o 

Presidente), indiferente ao ocorrido, havendo, portanto, um contraste entre a ação e o espaço-

tempo. 

O pequeno embrulho entregue à Juanita, contendo os poucos pertences do pai, de certa 

maneira, resumem perfeitamente a vida dele e nos ajuda a traçar o seu perfil: recibos de casas 

de penhor e do tintureiro para se manter no Rio de Janeiro e se apresentar bem a esse espaço, 

sobretudo o social; apostas do jogo do bicho e da loteria, reforçando ainda mais a sua 

personalidade sonhadora e confiante no acaso; fotos das duas pessoas que representam 
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opostamente o sonho (Presidente) e a realidade (Esmeralda), além de uma lembrança daquilo 

que possuiu (Pedra Branca) e daquilo a que ele ficou reduzido (charuto inacabado - símbolo 

da sua atual condição social). Sem contar com o lendário telegrama (encontrado todo 

rabiscado, mostrando-nos, sobretudo a dificuldade de lidar com as palavras), que passa a fazer 

parte da vida de Juanita como se ela trouxesse para perto de si um pouco do pai e até da mãe, 

já que é esse meio de comunicação (ironicamente surte o efeito contrário porque não há 

diálogo entre eles) que esfacela a família. 

A partir desses acontecimentos, o caminhar pelas ruas, para Juanita, já não tem o 

mesmo sabor. Se inicialmente, ela vagueia inebriada ante a luminosidade da cidade, agora ela 

percebe, grosso modo, o lado cruel desse espaço em que cada um é por si, inclusive ela, 

entregue ao sonho, igualmente ao seu pai, alheia aos acontecimentos diversos que tanto 

afligiram a sua família. Por isso, há a necessidade de ajudar os outros, de ser menos 

individualista, de fazer para as pessoas o que ninguém (ou quase ninguém) fez por eles.  

Para Juanita segue a dúvida em relação ao envio do telegrama, esboçada através do 

discurso indireto de um narrador intruso que joga para o leitor a responsabilidade de 

refletirmos sobre o nosso dever de não julgarmos Ataxerxes, mediante o fato de cada um de 

nós, muitas vezes, direta ou indiretamente, almejarmos e alimentarmos a esperança de 

conseguirmos algo impossível para nós. 

São extremamente significativos os retratos postos na mesa de cabeceira de Juanita, 

mostrando-nos metaforicamente que é possível aproximar campo e cidade (representados 

pelas fotos de duas pessoas urbanas ao lado de outras duas campesinas). Ainda assim, são 

separados, postos de um lado, os que se adéquam à cidade grande (o italiano e a inglesa, 

estrangeiros que procuram no país encontrar o seu lugar, sua ascensão social) e, do outro lado, 

os que não se adéquam ao espaço e ao sistema, vindo a sucumbir (Ataxerxes e Esmeralda). 

Entre as quatro pessoas está a única sobrevivente da família, símbolo também da tentativa de 

unir esses dois espaços. Juanita é o meio termo entre o pai sonhador e a mãe realista, só assim 

ela se adéqua à cidade, não se apegando tanto ao passado no sítio nem tampouco projetando 

toda a sua vida na suposta amizade de seu pai com o Presidente.  

Ainda há outro aspecto importante a ser mencionado em relação aos retratos, mais 

especificamente, ao de Ataxerxes, cuja descrição da fisionomia nos dá ares de uma pessoa 

meiga, desnorteada e, principalmente, "de quem ainda espera resposta...", lembrando-nos uma 

figura marcante nos textos de Aníbal Machado: o "homem em preparativos" (aspecto da obra 

do escritor comentado por nós no primeiro capítulo). Dessa forma, observamos que há duas 

leituras possíveis para esse semblante da personagem na fotografia. Uma delas pode estar 
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relacionada ao fato de ela ficar constantemente esperando para viver, como se estivesse ainda 

se preparando para a vida e a outra relacionada à espera da resposta do telegrama que não foi 

sequer enviado.  

 

3 Espaço e solidão em "Viagem aos seios de Duília" 

 

                                                                               NINGUÉM pode abrir sozinho o seu túnel 

pessoal para a claridade do dia, sem o risco de 

morrer sob os entulhos. (Aníbal Machado)  

 

 

Publicado inicialmente em 1959, no livro Histórias Reunidas, o conto "Viagem aos 

seios de Duília", narra a história de José Maria, um funcionário público que, ao se aposentar, 

começa a tentar viver em liberdade plena - algo, até então, desconhecido para ele. Longe das 

obrigações diárias e, consequentemente, das esferas da repartição pública na qual trabalhava 

já há trinta e seis anos, a personagem procura se adaptar à nova realidade, na esperança de 

aproveitar mais a vida na capital carioca - um espaço que ele pouco conhecia ou se 

interessava por conhecer.  

Nessa narrativa, a importância do espaço vai muito além de apenas delimitar o local 

onde ocorre a trama, já que ele (tanto o físico quanto o social) também contribui e ajuda a 

moldar o modo de ser e de agir da personagem. O ambiente∕ atmosfera burocrático, maquinal 

e rotineiro aliado à agitação e pressa da cidade grande, fez de José Maria um homem 

metódico, possuidor de uma vida sem sobressaltos quer sejam positivos, quer sejam 

negativos.  

Logo nos primeiros parágrafos o narrador já nos dá indícios de como é e de como se 

comporta a personagem. Vejamos os fragmentos abaixo, relacionados ao primeiro dia após ter 

sido aposentado: 

 

Durante mais de trinta anos, o bondezinho das dez e quinze, que descia do Silvestre, 

parava como burro ensinado em frente à casinha de José Maria, e ali encontrava, 

almoçado e pontual, o velho funcionário.  

Um dia, porém, José Maria faltou. O motorneiro batia a sirene. Os passageiros se 

impacientavam. Floripes correu aflita a avisar o patrão. Achou-o de pijama, estirado 

na poltrona, querendo rir.   (Grifo nosso, p. 35)  

                                                    

                                               (...) 

 

Debruçado à janela, José Maria olhava para a cidade embaixo e achava a vida triste. 

Saíra na véspera o decreto de aposentadoria. Trinta e seis anos de Repartição.  

Interrompera da noite para o dia o hábito de esperar o bondezinho, comprar o jornal 

da manhã, bebericar o café na Avenida, e instalar-se à mesa do Ministério, sisudo e 

calado, até às dezessete horas. 
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Que fazer agora?   (p. 36)  

                                              

 

 O narrador inicia a descrição da cena frisando a chegada do bonde, já habituado, como 

um bicho adestrado, a parar em frente à casa de José Maria; e a pontualidade de ambos - 

homem e máquina - que se confundem pela mecanicidade também realizada diariamente pela 

personagem. Essa comparação é importante, sobretudo, porque frisa, desde o início, a 

oposição principal existente na narrativa entre os dois microespaços: cenário e natureza 

representados, respectivamente, pela presença do bondezinho (cidade) e do burro (campo). 

A tentativa de sorrir (ou a falta de sorriso), presente em outros momentos da história, 

como nos exemplos a seguir: "... sorrindo forçado para os conhecidos." e "... riu com 

esforço..." (MACHADO: 1976: 40), complementa sua personalidade tímida, moldada pelo 

meio em que vive: habituado a desenvolver as mesmas atividades, ele já não sabe mais 

realizar um ato gratuito, de simples prazer. Em outro momento, há uma tentativa, também 

incipiente, de cantarolar "Trauteando uma canção, tomou o bondezinho..." (ibidem, p. 42), 

reforçando a dificuldade de se expressar livremente. É por isso também que a paisagem 

urbana ou natural não o compraz, como veremos posteriormente.  

Nessa situação, especificamente, essa atitude pode ser um indício da sua pouca (ou 

nenhuma) convicção de que a aposentadoria efetivamente resultará em uma mudança positiva 

em sua vida. Daí a indagação de José Maria, posta através do discurso indireto livre do 

narrador, sobre o que fazer da vida de agora em diante, mesmo porque não houve, 

aparentemente, nenhum "planejamento" em relação ao que fazer ou ao como viver essa nova 

etapa da vida de uma maneira mais amena, tranquila.  

Essas inquietações de José Maria em relação ao futuro e à liberdade suscitadas 

inicialmente através do "Que fazer agora?" comparecem em outros momentos da narrativa por 

meio do discurso indireto livre em que se mesclam narrador e personagem ("- Ora veja! Estou 

livre agora, livre!... Mas livre para quê?
87

" e "Livre! Estou livre!
88

"). Há uma necessidade sua 

de, a todo instante, repetir para si mesmo essa ideia como tentativa de se convencer dos 

benefícios que a liberdade acarretaria, principalmente quando caminha pela cidade.   

A mecanicidade da personagem é reforçada quando o narrador nos põe a par da rotina 

de José Maria que, como muitos outros indivíduos inseridos no espaço de trabalho, público ou 

privado, realiza diário e repetidamente as mesmas ações, quer sejam no expediente de 

trabalho, quer sejam na sua vida pessoal. Há, na verdade, uma espécie de transposição: o 
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esforço mecânico desempenhado no trabalho ultrapassa esse espaço e começa a definir ou a 

moldar a personalidade do sujeito. Esse tipo de trabalho tende a gerar relações superficiais, 

também mecanizadas - algo comprovado no conto com a descrição que o narrador faz, 

ironicamente, da despedida de José Maria: 

  
A manifestação de despedida fora ontem mesmo. Cobriram-lhe a mesa de flores; 

saudou-o em nome dos chefes de serviço o diretor mais antigo, seu ex-adversário; 

falou depois um dos subordinados, estudante de Medicina; por último, uma 

funcionária, a Adélia, que usava decote largo, se referiu "à competência e exemplar 

austeridade do querido chefe de quem todos se lembrarão com saudade". Uma 

menina, filha do arquivista, fez-lhe entrega de uma bengala de castão de ouro, com a 

data e o nome. E o Ministro mandou um telegrama.  

Foi só. Estava encerrada a etapa principal e maior de sua vida. 

Os decênios de trabalho monótono, de "austeridade exemplar" como dizia Adélia, 

forjaram-lhe uma máscara fria. Atrás dela se escondeu e de si mesmo se perdera. 

Como fazer desaparecer-lhe os vestígios? Como se reencontrar?     (p. 37) 

 

 

O que era para ser uma festa de despedida emocionante e saudosista, talvez melancólica 

(dado o tempo de serviço prestado pelo funcionário), foi um evento extremamente formal e 

frio, condizente com o ambiente de trabalho. Não há relações afetivas, só profissionais. 

Irônico e ao mesmo tempo sarcástico, o narrador descreve toda a pompa do acontecimento: 

discursos ocorridos hierarquicamente, entrega do presente e de um telegrama, mas sem 

mencionar uma atitude sequer de verdadeira demonstração de afeto por parte de algum colega 

- algo que é comprovado no decorrer da narrativa, pois depois da despedida ninguém procura 

o ex-funcionário público. Nem mesmo a criança incumbida de entregar a lembrança, com toda 

a sua singeleza, consegue "quebrar o gelo" do ocorrido. 

O próprio discurso da funcionária sobre José Maria, bem articulado e construído a partir 

de palavras que primam a formalidade, é um reflexo do seu espaço de trabalho. Se 

observarmos com atenção, verificaremos que está, em grande parte, ligado ao universo 

burocrático do qual José Maria também fazia parte.  

Outro ponto extremamente significante que devemos ressaltar é quanto à simbologia da 

máscara. Segundo Anatol Rosenfeld (1976), o seu conceito está relacionado à pluralidade 

humana, cuja dissociação se tornou não apenas um tema frequentemente abordado na 

Literatura Moderna, mas também um dos motivos que ocasionou grande transformação no 

romance e no drama. Ao estudar a obra de Pirandello, o autor menciona que  

 

a vida impõe ao indivíduo uma forma fixa, tornada em máscara. O fluxo da 

existência necessita desta fixação para não se dissolver em caos, mas ao mesmo 

tempo o papel imposto ou adotado estrangula e sufoca o movimento da vida. (p. 12) 
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Sob essa mesma perspectiva, temos o Dicionário de símbolos em que os autores Jean 

Chevalier e Alain Gheerbrant (2012), ao discorrerem sobre as máscaras teatrais, afirmam que 

 
o símbolo da máscara se presta a cenas dramáticas em contos, peças, filmes, em que 

a pessoa se identifica a tal ponto com o seu personagem, com a sua máscara, que não 

consegue mais se desfazer dela, que não é mais capaz de retirá-la; ela se transforma 

na imagem representada. (p. 598)   

 

 

Os excertos mencionados se adéquam perfeitamente à personalidade de José Maria que 

não consegue mais se dissociar dessa máscara criada devido aos vários anos de trabalho no 

Ministério. Ele já não se reconhece mais, pois homem e ofício se fundiram em um só. Após a 

aposentadoria, surge a necessidade de se livrar daquela máscara e de tudo o que remete ao 

trabalho desempenhado até aquele momento. Por isso, há uma busca incessante pelo outro 

"eu" que não se concretiza, apesar das inúmeras tentativas realizadas no decorrer da história.  

Se literalmente a máscara constitui um objeto que esconde o rosto de alguém, 

metaforicamente é responsável pela ocultação da verdadeira personalidade de José Maria, 

questionável por não se saber, ao certo, até onde vai a influência do ambiente de trabalho 

sobre ele ou o que, de fato, é inerente ao seu próprio modo de ser e de agir.  

Nessa tentativa desesperada de se reencontrar, de se desvincular da máscara, José Maria 

procura ser um "novo homem". Ele primeiramente decide mudar o seu exterior, algo mais 

fácil de fazer e que tende a produzir um efeito imediato, sobretudo em terceiros: 

 

Na rua, um colega veio dizer-lhe que os jornais deram a notícia; alguns até com 

elogios ao velho servidor. O amigo abraçou-o. E logo recuou com certo espanto: - O 

seu chapéu, Zé Maria? 

- Ah, não uso mais!... 

- Felizardo! Vai começar a gozar a vida, hein? Já até parece outro homem, disse, 

interpretando a ausência do chapéu como o primeiro passo para um programa de 

rejuvenescimento.     (p. 38) 

 

Ou ainda, 

 

Ia dar início a profundas modificações em sua pessoa. Começaria pelos trajes: roupa 

clara, moderna, não mais aqueles ternos escuros cobrindo a eventual austeridade. 

Seu físico de homem empinado e enxuto não parecia de todo desagradável. Entraria 

de sócio para algum clube; e se encontrasse um professor discreto, talvez aprendesse 

a dançar. (p. 39)  

 

A primeira mudança é em relação ao chapéu - símbolo de poder e de soberania, de 

acordo com Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2012), e que colabora, juntamente com a 

roupa formal e escura da personagem, para reforçar a sua aparência sisuda e compenetrada. 

Além de ambos serem denunciadores de sua antiga profissão e servirem como máscara na 
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tentativa de ocultar, um pouco, a timidez de José Maria. A simples modificação externa 

proporcionada pela não utilização do chapéu causa um estranhamento no colega que a associa 

a um "aproveitar a vida" que em nenhum momento se realiza efetivamente na narrativa 

porque internamente não há mudança. Sob esse ângulo de visão, percebe-se que o conflito 

entre externo e interno, bem como entre espaço aberto e fechado também comparece nas 

mudanças de Zé Maria. 

Ironicamente, o narrador nos põe a par de cada uma dessas mudanças que, no geral, só 

ficam no plano do exterior e, ainda assim, incomodam o aposentado. A exemplo temos o 

próprio chapéu que, ao ser retirado, faz-lhe falta não apenas nas horas de frio, mas também 

porque "via-se como que despido" (MACHADO, 1976: 38), tamanha a falta que sentia 

daquela peça que compunha o seu ser.  

Outras mudanças estão associadas aos lugares que Zé Maria passa a frequentar ou 

tenciona fazer tal coisa. Ele se associa a um clube, vai a confeitarias e até cogita a 

possibilidade de se matricular em uma escola de dança. Além de ir a livrarias no intuito de se 

envolver com a leitura de romances como forma de "passar o tempo" - atitude frustrada 

mediante a consciência de que nesses gêneros literários, segundo ele, só havia mentira, 

diferente do que lia nos jornais diários, sempre presos à verdade e, consequentemente, à 

realidade. Mais uma vez a ironia se faz presente porque embora ele tenha essa postura 

racional, paradoxalmente, isso não o impede de enxergar a vida oniricamente a partir do 

momento que decide deixar toda a sua vida no Rio de Janeiro para ir em busca de um passado.  

Apesar de suas tentativas para organizar e mudar o seu cotidiano, nada consegue 

prendê-lo ou satisfazê-lo mesmo porque as modificações ocorridas na personagem são 

meramente externas, não há uma mudança efetiva na forma como José Maria observa a cidade 

do Rio de Janeiro: 

Disponível, sem jeito de viver no presente, compreendeu que despertara com muitos 

anos de atraso nos dias de hoje. Não encontraria mais os caminhos do futuro, nem 

havia mais futuro nenhum. Chegara ao fim da pista. De Beto, não havia mais 

notícias. 

Da velha cidade que restava? Onde o Rio de outrora? As casas rentes ao solo, os 

pregões, o peixeiro à porta? A cada arranha-céu que subia - eles sobem a todo 

momento - a cidade calma de José Maria ia-se desmanchando. 

Sentiu que sobrava. Impossível reatar relações com uma cidade irreconhecível. 

Pediu que o cancelassem do clube da Lagoa; desistiu da aula de dança.   (p. 42) 

 

 

Enquanto estava envolvido com o trabalho na repartição e com todo aquele ambiente 

fechado e mecânico, José Maria não se dava conta das mudanças realizadas na cidade 

tampouco da passagem do tempo, já que o lugar em que trabalhava bem como a função que 
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desempenhava não sofriam alterações. Além disso, era o local onde passava grande parte do 

seu tempo. Por esses motivos, ele não entrava em conflito nem com o espaço fechado (local 

de trabalho que passa a repudiar após a aposentadoria), nem com o aberto (o espaço da cidade 

grande que passa a incomodá-lo a partir do momento que tenta se adaptar a ele). Diante dessa 

nova condição de vida (de aposentado), o espaço do Rio de Janeiro já não o satisfaz, como se 

ele não pertencesse àquele lugar. A esse respeito Santos e Oliveira (2001) mencionam que 

 

Não por acaso, a cidade, feixe de relações, é o lugar onde algo começa a 

desmoronar. No cenário urbano, o sujeito se dissemina em múltiplos papéis. A 

cidade se apresenta como um tabuleiro de xadrez em que identificações e 

movimentos emergentes se cruzam. Nessa cartografia, se esboça uma nova figura: a 

do estrangeiro na própria terra, aquele que experimenta viver nas bordas de um 

palco de migrações, de etnias, de subjetividades. O habitante do espaço urbano é 

concebido como um sujeito rasurado, deslocado. É alguém que, se sabendo 

estrangeiro, renuncia a qualquer pretensão de totalidade, de completude, pois já não 

há mais nem centro nem periferia fixos e delimitados, mas um campo de batalha 

onde fervilham diferenças e traços multiculturais.  (p. 88) 

 

 Esse "desmoronamento" só ocorre na vida do funcionário público quando se aposenta. 

José Maria apesar de viver em sociedade não está efetivamente inserido nela, pois não 

consegue acompanhar os anseios e as necessidades que a modernidade exalta. Por isso, o 

estranhamento, o desengano, esse sentir-se "deslocado" e "estrangeiro na própria terra" serem 

uma constante na narrativa, demonstrando sua total inadequação à estrutura social vigente. 

Dessa forma, evidencia-se que a cidade grande quase sempre passou despercebida por 

ele, sendo observada apenas quando o protagonista se afasta do trabalho. Com o tempo livre, 

ele procura uma cidade que não existe mais, que foi, com o passar dos anos, transformando-se 

em um novo espaço, mais moderno e arrojado que, a cada dia, ansiava por maiores 

modificações advindas da urgência em progredir.  

E essas mudanças não ocorreram apenas no espaço físico, atingiram também o social. 

As relações entre os indivíduos já não eram as mesmas. A modernidade se, por um lado, 

trouxe consigo melhoria e qualidade de vida, por outro, propiciou o isolamento do indivíduo, 

impelindo-o a uma individualidade solitária. No caso de Zé Maria, ele mesmo colabora para 

viver isolado à medida que opta, aparentemente, viver apenas para trabalhar como se isso 

representasse a totalidade da sua vida.  

Embora a personagem passeie constantemente pela cidade na tentativa de fazer parte de 

algum grupo social (jovens, aposentados, ex-colegas do Ministério) e de encontrar algum 

sentido para a vida o protagonista só se depara com a diversidade da qual não consegue fazer 

parte. Para Michel de Certeau (2008), 
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Caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar ausente e à procura de 

um próprio. A errância, multiplicada e reunida pela cidade, faz dela uma imensa 

experiência social da privação de lugar - uma experiência, é verdade, esfarelada em 

deportações inumeráveis e ínfimas (deslocamentos e caminhadas), compensada 

pelas relações e os cruzamentos desses êxodos que se entrelaçam, criando um tecido 

urbano, e posta sob o signo do que deveria ser, enfim, o lugar, mas é apenas um 

nome, a Cidade.      (p. 183) 

 

Em consonância com essas reflexões, Antônio Augusto Arantes Neto (2000), afirma 

que quando caminhamos pela cidade, cruzamos fronteiras e atravessamos territórios 

interpenetrados constantemente. Os nossos passos (do caminhante atento, observador) "não 

costuram simplesmente, uns aos outros, pontos desconexos e aleatórios da paisagem.” (p. 

119). É justamente essa falta de lugar, esse não saber preencher as lacunas deixadas por um 

turbilhão de pessoas apressadas e superficiais que são vivenciados por José Maria que, apesar 

de aposentado, ainda vive como se estivesse trabalhando, sem conseguir facilmente se 

desvencilhar da imagem de funcionário público aposentado.  

Ele é o flâneur baudelairiano às avessas. Diferentemente do flâneur que se sente bem 

caminhando sozinho ociosamente pelas ruas da cidade e que consegue sentir prazer ao 

observar tudo a sua volta, José Maria sente indiferença, enfado. O espaço citadino não o 

encanta, não provoca um alumbramento, não exerce influência alguma na vida da personagem 

que o motive a querer pertencer àquele lugar. Não há uma necessidade de desvendar os 

mistérios da cidade grande, de esmiuçar cada canto percorrido por ela. O seu caminhar por 

esse espaço não está associado ao desejo de conhecê-lo, mas à tentativa de se identificar em 

algum lugar. 

Para Márcia Azevedo Coelho (2009), Zé Maria se distancia do flâneur por não suportar 

a diversidade, a ociosidade e a multidão. De fato, todas as vezes que sai de casa para passear 

pela cidade e encontra algum conhecido ou colega seu, ele tenta se desvencilhar e ir embora, 

ora porque a conversa não o atrai, ora porque tem dificuldade de se comunicar ("O aposentado 

livrou-se do importuno"
89

, "Deixou o Lulu com as moças, e saiu fazendo uma careta
90

" e 

"Para rematar, e como índice de otimismo, contou-lhe o Almirante uma anedota pornográfica. 

O funcionário riu com esforço, e despediu-se enojado
91

.").  

Já em relação ao ócio, percebe-se que entre essas saídas da personagem há momentos 

em que sente necessidade de voltar à Repartição ("A título de despedir-se de alguns 

companheiros e de apanhar uma caneta-tinteiro, lembrou-se de chegar até lá.
92

" e "Nem sabia 
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 MACHADO, 1976, p. 38. 
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 Ibidem, p. 40. 
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 Ibidem, p. 40. 
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 Ibidem, p. 38. 
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explicar como, nas tardes de movimento, mais de uma vez suas pernas o largaram nas 

imediações do Ministério.
93

"), contrastando com o posicionamento do flâneur, cuja 

ociosidade está relacionada a uma forma de protestar contra a divisão de trabalho. A 

Repartição é um espaço que desperta um sentimento paradoxal em Zé Maria, pois existe a 

vontade de ir nesse local na mesma proporção que sente ojeriza em lembrar-se de onde 

trabalhou por tantos anos.  

Talvez a vida solitária bem como trabalhar em um espaço burocrático (onde procurava 

apenas desempenhar suas funções), associados à sua timidez sejam fatores que tenham 

contribuído para Zé Maria ter aversão à multidão ("Era tarde, porém; o rush se avolumara. 

Achou melhor voltar para casa...
94

"), preferindo ficar em casa, em uma posição confortável e 

cômoda a ter que estar no meio das pessoas sem ter o que fazer ou com quem conversar. 

A não identificação com a cidade propicia, embora tardiamente, uma tentativa de se 

reconciliar com as belezas naturais cariocas - algo que se dá a partir do seu olhar da janela da 

casa em que mora, como podemos perceber nos excertos abaixo: 

 

Pela primeira vez fartava a vista no cenário de águas e montanhas que a bruma 

fundia. 

Inúmeras vezes o fizera, mas sem perceber o Pão de Açúcar e a baía, as ilhas e os 

navios, o Corcovado e as praias do Atlântico, sempre se interpondo entre seus olhos 

e a paisagem uma reminiscência molesta, lembrança de antigo aborrecimento ou de 

contrariedades na repartição. Se algum navio transpunha a barra e vinha crescendo 

para o porto no ritmo calmo da marcha, seu coração amargava-se contra o sobrinho 

Beto que embarcara como radiotelegrafista de um navio do Lóide, e nunca mais dera 

notícias; se o Cristo do Corcovado se erguia de um pedestal de nuvens, vinha-lhe à 

memória aquele triste fim de tarde, lá em cima, em que pela primeira vez na vida se 

conduziu de maneira vergonhosa, embriagado que estava, a dizer impropérios contra 

a República e contra um ato injusto do "Sr. Ministro", até ser detido por um guarda. 

Aposentado agora, continuava a ligar os diferentes aspectos da natureza a 

acontecimentos que a deformavam.     (p. 36)   

                                     

                                        (...) 

 

O melhor mesmo era ficar debruçado à janela. E todas as manhãs, enquanto a criada 

abria a meio as venezianas para deixar sair a poeira da arrumação, José Maria as 

escancarava para fazer entrar a paisagem. Dali devassava recantos desconhecidos, 

ilhas que jamais suspeitara. Acompanhava a evolução das nuvens, começava a 

distinguir as mutações da luz no céu e sobre as águas. Notava que tinha progredido 

alguma coisa na percepção dos fenômenos naturais. Começava a sentir realmente a 

paisagem. E se considerava quase livre da ureia burocrática. 

Esse noivado tardio com a natureza fê-lo voltar às impressões da adolescência. 

Duília!... 

Toda vez que pensava nela, o longo e inexpressivo interregno do Ministério que 

chegava a confundir-se com a duração definitiva de sua própria vida, apagava-se-lhe 

de repente da memória. O tempo contraía-se.   (p. 41) 
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Segundo Antonio Cordeiro Feitosa (2010), entre os geógrafos já não se vê mais a 

paisagem como um simples panorama observado de um determinado ponto e, 

consequentemente, como representação genérica de um lugar. Pelo contrário, ela é vista como 

um sistema mais complexo em que se busca estabelecer "os elementos e os fluxos da visão 

sistêmica, inclusive com as influências psicológicas." (p. 35)    

Atentando-se para essas reflexões, percebemos que a paisagem, no conto, vai 

adquirindo novos significados no decorrer da trama a partir da mudança na percepção do 

protagonista. Se inicialmente as belezas naturais eram indiferentes para José Maria (resultado 

também de sua "máscara" que impingia um olhar gélido e distante para elas), ou quando 

observadas saíam sempre em desvantagem ao serem associadas a acontecimentos ruins 

ocorridos em sua vida, agora, convicto de que não pertencia à cidade e de que observá-las o 

levaria às recordações da adolescência, tinha na contemplação das paisagens naturais 

(cúmplices dos seus devaneios) o seu único prazer e refúgio. Há, dessa maneira, um 

afloramento tardio da sensibilidade do aposentado em relação à natureza o que, de certa 

forma, é algo frequente entre os citadinos, já que, segundo Yi-Fu Tuan (1980), na vida 

moderna, o contato físico do indivíduo com a paisagem natural é cada vez mais indireto e 

limitado a ocasiões especiais. 

Para Dimas (1987) esse desconforto da personagem com a paisagem ao associá-la às 

decepções, quer seja com o sobrinho Beto que partira, quer seja com a repartição, estava 

ligado não apenas aos motivos aparentes - abandono e embriaguez, respectivamente -, mas 

também a outros muito mais profundos, talvez desconhecidos até mesmo para o aposentado. 

Segundo o crítico, há certa inveja do sobrinho por ele desempenhar um trabalho que exige 

comunicação constante, além de propiciar a convivência com uma diversidade de pessoas e o 

conhecimento de vários lugares diferentes. Já a bebida propiciou um momento que nunca se 

repetiu na vida da personagem (por isso o ressentimento): agir e falar livremente sobre o que 

pensava do presidente e do ministro, caindo, pela primeira vez, a máscara fria do funcionário 

exemplar e comedido.      

Ato extremamente significativo e de suma importância na narrativa é o olhar constante 

da personagem a partir da janela que, para Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2012), 

simboliza a receptividade "enquanto abertura para o ar e para a luz" (p. 512). Ao escancarar as 

janelas, gesto muito mais forte que um simples abrir, Zé Maria permite que a claridade entre 

em sua casa, trazendo luz tanto para o seu lar quanto, metaforicamente, para a sua vida a 

partir do momento que a abertura viabiliza perceber a natureza associando a uma imagem do 
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passado, vista como salvo-conduto para a felicidade em oposição ao espaço fechado do 

trabalho que remete a pouca claridade e, figurativamente, à fase mais tenebrosa de sua vida.   

É do alto (ele mora em um ponto elevado em Santa Teresa, no Rio de Janeiro), desse 

eixo vertical de superioridade que ele tem uma visão privilegiada, a partir da sua janela, do 

mundo exterior. Um olhar bastante diferente daquele empregado quando estamos no mesmo 

nível de percepção das outras pessoas, no eixo da horizontalidade. Ao ver "do alto" tem-se 

uma visão mais ampla da cidade - que, para ele, é um espaço triste e de forma alguma 

consegue atrair a sua atenção. Além disso, é um olhar mais distanciado e mais cômodo de um 

indivíduo que observa a vida de um modo mais frio porque não faz (ou não se vê fazendo) 

parte daquele círculo, daquele meio que tanto o incomoda.  

Esse olhar da personagem se assemelha ao empregado pelo eu lírico de Álvaro de 

Campos (heterônimo de Fernando Pessoa) no poema "Tabacaria" do qual retiramos apenas 

alguns versos para ilustrar: 

 

Não sou nada. 

Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. 

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 

Janelas do meu quarto, 

Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é 

(E se soubessem quem é, o que saberiam?), 

Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, 

Para uma rua inacessível a todos os pensamentos  

 

(...) 

 

O mundo é para quem nasce para o conquistar 

E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. 

 

(...) 

 

Fiz de mim o que não soube, 

E o que podia fazer de mim não o fiz. 

O dominó que vesti era errado. 

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 

Quando quis tirar a máscara, 

Estava pegada à cara. 

Quando a tirei e me vi ao espelho, 

Já tinha envelhecido. 

 

(...) 

                 (p. 139 - 144) 

 

Extremamente significativa e intensa é a visão do eu lírico acerca da vida, consciente da 

impossibilidade de viver de sonhos em um espaço que exige constantemente que as pessoas 

ajam diante daquilo que a cercam e não apenas contemplem, estando mais presas à realidade. 
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Enquanto Zé Maria não tem consciência, até certo ponto, da sua impossibilidade de viver nos 

espaços em que transita e de não se ater a sonhos (embora o faça), o eu lírico em um 

mergulho profundamente intimista reflete sobre sua condição de sonhador e sobre o que 

representa no âmbito social. 

Também, da mesma forma que Zé Maria, ele observa a cidade (o espaço aberto da rua), 

através da janela, em clara oposição ao cômodo, espaço fechado que ocupa (no seu caso, o 

quarto de casa). Desiludido e angustiado procura em vão sentido para a sua vida na natureza 

e, assim como a personagem de Aníbal, quando busca retirar a máscara, que usava e se 

confundia com o seu próprio ser, percebe que o tempo passou e, por isso, não há como voltar 

atrás.  

Voltando-nos novamente para a representação da janela, não podemos esquecer que ela 

nos dá uma visão fragmentada do que estamos observando, já que enquadra a paisagem 

natural, restringindo-a a um limitado campo de visão, como ressalta Franklin Alves Dassie 

(2010) em seu artigo "Um bairro: paisagens e experiências do olhar", em que discorre, entre 

outros aspectos, sobre a função da janela na narrativa "A janela", de Gonçalo M. Tavares. 

Outra função exercida destacada pelo autor é a de funcionar como um limiar, desestabilizando 

a distância entre o que está fora e o que está dentro da casa. Dessa forma, segundo Dassie, a 

janela desencadeia uma experiência paradoxal (abertura X fechamento), já que ao mesmo 

tempo em que permite a observação de uma paisagem distante ela também limita essa 

percepção.  

A casa, neste sentido, protege a personagem de todas as angústias que sente ao percorrer 

a cidade e propicia uma abertura para a fruição do devaneio. Segundo Bachelard (2003), o 

maior benefício da casa está relacionado ao fato de ela abrigar o devaneio, proteger o 

sonhador, permitindo-o sonhar em paz, além de constituir "uma das maiores (forças) de 

integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem" (p. 26).        

Desencantado com o presente, José Maria se entrega às lembranças da juventude 

trazidas à tona a partir de um sonho e constantemente sugeridas através da contemplação da 

paisagem: 

Passou a praticar com mais assiduidade a janela. Quanto mais o fazia, mais as 

colinas da outra margem lhe recordavam a presença corporal da moça. Às vezes 

chegava a dormir com a sensação de ter deixado a cabeça pousada no colo dela. As 

colinas se transformavam em seios de Duília. Espantava-se da metamorfose, mas se 

comprazia na evocação.     (p. 41) 

 

 

Essas lembranças durante mais de trinta anos ficaram esquecidas na memória, deixadas 

para trás juntamente com a pequena cidade em que morava quando jovem. Agora aposentado 
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utiliza-as como meio de se livrar da máscara burocrática e de buscar um redirecionamento 

para a sua vida. Nessa mescla entre sonho e realidade (uma constante a partir do primeiro 

sonho que tem com a namoradinha da juventude), ele se "desloca" para outro espaço, para 

outro tempo, chegando ao seu passado e à sua adolescência, no interior de Minas Gerais, onde 

encontrará Duília, mulher que há quarenta anos despertou-lhe uma "experiência de fulminante 

alumbramento" (SILVA, 1983: 38), lembrando-nos o poema de Manuel Bandeira 

"Alumbramento
95

" em que o eu lírico ressalta o seu êxtase diante da mulher amada, dando 

ênfase à cor branca de sua pele associando-a ao céu, à neve, ao mar, à estrela, entre outros - 

todos elementos contemplativos
96

. 

Inserida nesse contexto, Duília se torna um bálsamo na vida do aposentado e a partir do 

seu sonho o elemento temporal, para ele, começa a se contrair como se fosse possível 

extinguir todos os anos em que viveu no Rio de Janeiro, ligando passado e presente para 

vislumbrar um futuro sem perdas. É interessante salientarmos que a passagem do tempo 

rápida ou demorada é subjetiva, vivencial de cada pessoa imersa em diferentes situações. 

Pensando-se na narrativa, observa-se que para José Maria a passagem do tempo é vagarosa 

tanto quando estava a caminhar pela cidade, já aposentado, sem ter o que fazer, quanto 

quando pensa que Duília ainda é jovem e, por isso, nada mudou. Sem contarmos com as 

paisagens de Minas Gerais que, com exceção da capital, para ele, sofreu pouca modificação.  

José Maria decide voltar à sua cidadezinha mineira para reencontrar Duília. Ele deixa a 

casa aos cuidados da empregada (que apesar de trabalhar há anos para ele mantém uma 

relação estritamente profissional - de patrão e empregado) e parte em uma viagem longa, 

cansativa e decisiva. Segundo Chevalier e Gheerbrant (2012), a viagem simbolicamente 

consiste na busca da verdade, da paz e da procura espiritual, podendo exprimir também "um 

desejo profundo de mudança interior, uma necessidade de experiências novas, mais do que de 

um deslocamento físico." (p. 952)  

No caso de José Maria há uma imensa insatisfação com a vida ociosa, mas não há uma 

verdadeira vontade de mudar o seu interior. Ele pretende retomar o seu passado a partir do 

ponto que marcou a sua vida, vivendo novas experiências só que atreladas ao passado, àquilo 

que não viveu. O motivo da viagem comparece no conto não como uma necessidade de 

simplesmente se deslocar, conhecer novos lugares, mas de voltar para casa, para o seu ninho - 

para fazer alusão às reflexões de Bachelard (2003). Para José Maria é voltar ao tempo ∕espaço 

da sua adolescência, a algo há muito tempo abandonado. Por causa do seu sonho, da imagem 
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perdida, ele sai do espaço "real", do concreto (da cidade grande e do meio burocrático no qual 

estava inserido, cheio de formalidades e métodos) para ir em busca de um devaneio (espaço 

onírico), repleto de sentimentos e perspectivas, a fim de encontrar um sentido para a vida.  

A partir do momento que a personagem decide fazer a viagem, a cidade começa a se 

configurar de um modo diferente, adquirindo importância: 

 

Descendo à cidade, José Maria comprou malas, preveniu passagens. Outro homem 

agora, alegre quase. Não precisaria mais fazer esforço para ser o que não era. Difícil 

coisa querer forçar a alma e o corpo a uma vida a que não se adaptam. Agora, sim, ia 

ser feliz. E se alvoroçava como o imigrante que se repatria. 

Fazia uma tarde bonita. Pela primeira vez Zé Maria achara agradável estar na rua. 

Mulheres sorrindo, vitrinas iluminadas. Parecia que a cidade, à ultima hora, 

caprichava em exibir-lhe alguns de seus encantos. Assim procede a mulher 

indiferente, ao ver partir o homem a quem fez sofrer.   (Grifo nosso, p. 43) 

 

 

Mesmo satisfeito com a resolução que tomou de voltar a sua cidade natal, percebe-se 

que Zé Maria, ainda assim, não consegue estar realmente feliz, embora tenha a expectativa 

disso acontecer em breve. Ele, por estar "alegre quase" (mais uma observação irônica do 

narrador que, através da espacialização reflexa, demonstra a dificuldade da personagem em 

exprimir e∕ou vivenciar até os momentos de prazer) percebe a cidade de um modo diferente, 

constituindo um espaço homólogo, como menciona Ozíris B. Filho (2007), (tarde bonita, com 

mulheres sorrindo e vitrinas iluminadas - novamente remetendo-nos à claridade) em que há 

consonância entre o espaço e os sentimentos da personagem, como se, pela primeira vez, 

houvesse certa cumplicidade entre ambos.  

Nesse momento o conflito existente entre interior e exterior se extingue. Não há mais 

vontade alguma de tentar ser na aparência o que na sua essência não conseguia ser
97

, a 

máscara já não tem mais utilidade. As mudanças ocorridas externamente não foram capazes 

de sanar a incompatibilidade existente entre o modo de ser da personagem e o espaço. Diante 

da possibilidade de encontrar a felicidade em outro lugar surge a imagem comparativa de "um 

imigrante que se repatria", reforçando-nos a ideia do estrangeiro em sua própria terra como se 

ele fosse voltar para o seu verdadeiro "país": o de Duília.    

O espaço formal e impessoal da repartição aliado à sua personalidade tímida também 

tornaram José Maria um homem opaco, como bem lembra Manuel Cavalcanti Proença 

(1989), isolado e, sobretudo, solitário - traço comum na obra de Aníbal Machado, mas que 
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nessa narrativa comparece de uma maneira muito mais forte e contundente nas mais diversas 

situações, como nesta transcrita a seguir: 

 

Mais do que nunca, sentiu José Maria naquela noite a solidão da casa. Não tinha 

amigos, não tinha mulher nem amante. E já lera todos os jornais. Havia o telefone, é 

verdade. Mas ninguém chamava. Lembrava-se que certa vez, há uns quinze anos, 

aquela fria coisa, pendurada e morta, se aquecera à voz de uma mulher 

desconhecida. A máquina que apenas servia para recados ao armazém e informações 

do Ministério, transformara-se então em instrumento de música
98

: adquirira alma, 

cantava quase. De repente, sem motivo, a voz emudecera. E o aparelho voltou a ser 

na parede do corredor a aranha de metal, sempre calada. O sussurro da vida, o 

sangue de suas paixões passavam longe do telefone de José Maria...     

                                                                                                       (Grifo nosso, p. 38) 

 

Enquanto trabalhava e mantinha o seu tempo ocupado, José Maria não percebia o 

vazio da vida, a sua solidão, só percebida de fato quando se afasta daquele espaço. Vale 

ressaltar que, na verdade, embora estivesse rodeado de pessoas, ainda assim ele era um 

indivíduo sozinho, insulado como conceitua Osman Lins (1976). Segundo o autor, o 

insulamento estabelece entre as personagens um vazio intransponível que segrega e isola as 

pessoas em si mesmas.  Entretanto, é só a partir da aposentadoria, ocioso e com tempo livre 

para pensar que vem à tona a constatação de sua solidão - algo há muito tempo vivido por ele, 

mas nunca verbalizado. 

Para Octavio Paz (1984), a solidão, o sentir-se e saber-se só é inerente ao ser humano. 

Dessa forma, todas as pessoas, em algum momento da vida, sentem-se (e estão) sozinhas. 

Esse sentimento, segundo o autor, é "a profundeza última da condição humana". Além disso, 

ele menciona que 

O homem é o único ser que se sente só e o único que é busca de outro. Sua natureza 

- se é que podemos falar em natureza para nos referimos ao homem, exatamente o 

ser que se inventou a si mesmo quando disse "não" à natureza - consiste num aspirar 

a se realizar em outro. O homem é nostalgia e busca de comunhão. Por isso, cada 

vez que se sente a si mesmo, sente-se como carência do outro, como solidão.  

                                                                                                                          (p. 175) 

 

Essa busca pelo outro estava adormecida em José Maria até lembrar, inicialmente em 

sonho, de um momento no passado em que experimentou uma sensação prazerosa perto de 

uma mulher. A própria descrição do aparelho telefônico é nostálgica, triste, dando-nos uma 

noção mais ampla da solidão em que vivia a personagem. Visto como um objeto frio e morto, 

esse aparelho se contrapõe à função que exerce no meio social: a de promover a comunicação 

de uns com os outros, mantendo-os em contato com o mundo, com a vida. O objeto da 
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personagem ganha contornos ainda mais deprimentes quando comparado a uma aranha, um 

animal peçonhento, que só adquiriu “alma”, vida, no momento em que transmitiu a voz de 

uma mulher desconhecida - daí a ideia de música, de algo que suscita um sentimento 

prazeroso e inigualável. E, mais uma vez, o narrador, põe-nos a par de que "o sussurro da 

vida, o sangue de suas paixões passavam longe" não só do telefone, mas da vida do 

funcionário público.  

Sem se reconhecer no presente e naquela cidade (transformada pelo progresso), sem 

amigos, sem familiares e, sobretudo, sem mulher, a solução encontrada pelo protagonista é 

voltar para o passado como última tentativa de se “encontrar”. Por isso, parte em busca do 

momento mais luminoso da sua juventude e de sua vida: os seios de Duília. 

 

O que mais o espantara no gesto de Duília - recordava-se José Maria durante a 

insônia, agarrando-se ao travesseiro - foi a gratuidade inexplicável e a absurda 

pureza. Ela era moça recatada, ele um rapazinho tímido; apenas se namoravam de 

longe. Mal se conheciam. A procissão subia a ladeira, o canto místico perdia-se no 

céu de estrelas. De repente, o séquito parou para que as virgens avançassem, e na 

penumbra de uma árvore, ela dá com o olhar dele fixo em seu colo, parece que teve 

pena e com simplicidade, abrindo a blusa, lhe disse: - Quer ver? - Ele quase morre 

de êxtase. Pálidos ambos, ela ainda repete: - Quer ver mais? - E mostra-lhe o outro 

seio branco, branco... E fechou calmamente a blusa. E prosseguiu cantando...  

                                                                                                                             (p. 47)  

 

 

Ao se reportar ao passado José Maria fica preso apenas a esse acontecimento e, mais 

especificamente, aos seios de Duília. As personagens mal se conhecem, como o próprio 

narrador menciona, e em nenhum momento é descrita alguma outra recordação ligada à moça 

como, por exemplo, às suas virtudes ou às suas feições, pelo contrário, todas as vezes que o 

protagonista se lembra de Duília, essa lembrança é fragmentada, resumindo-se apenas ao seu 

colo. Até mesmo a natureza se metamorfoseia nos seios da mulher desejada como, por 

exemplo, nos excertos a seguir: "As colinas se transformavam em seios de Duília" 

(MACHADO, 1976: 41); "Seus seios reluzindo na memória como duas gemas no fundo 

d'água" (ibidem, p. 41) e "E no fundo da contemplação, insistiam os dois focos luminosos. 

Ora se acendendo, ora se apagando" (ibidem, p. 42). Este último reforçando a oposição 

existente no decorrer de toda a narrativa entre claro e escuro. 

De acordo com Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2012), o seio traz arraigado a si não 

apenas a ideia de maternidade, de suavidade e de segurança, mas também de "receptáculo, 

como todo símbolo maternal, e de promessa de regenerescência" (p. 809). Sob esse ponto de 

vista, a volta de José Maria estaria associada ao retorno seguro às suas raízes, à sua família, já 

que Duília é a imagem feliz do seu passado que ele procura reaver, unindo passado e presente. 
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Até mesmo o título da narrativa (metonímico), se atentarmos bem, dá-nos a ideia de 

algo fragmentado. Ao ressaltar a parte em detrimento do todo, ele direciona a leitura, 

mostrando-nos desde o início que a personagem, um ser também fragmentado, não consegue 

visualizar a namoradinha da adolescência como um todo e sim parte dela. Um ato gratuito 

ocorrido na juventude, mas que em José Maria se perpetuou pela vida inteira tanto que, 

embora inconscientemente, ele projeta essa imagem para Adélia - sua colega de trabalho, cuja 

semelhança se dá tanto pelo decote de suas blusas, pondo em evidência os seios, quanto pela 

aproximação sonora dos nomes próprios
99

.  

É curioso observarmos ainda que a atitude de Duília ocorre em plena procissão. Em um 

espaço físico cujo ambiente exige respeito, seriedade e devoção há um gesto que se contrapõe 

a tudo isso, advindo de uma moça que, apesar de recatada, sai cantarolando como se nada 

tivesse acontecido, dada a gratuidade do ato. É um gesto profano e inesperado que 

desequilibra o ambiente (atmosfera) sagrado, pondo em êxtase e delírio o tímido protagonista.  

Segundo Antonio Dimas (1987), o deslocamento da personagem se realiza em dois 

planos: o aparente, que é o geográfico (quando abandona o Rio de Janeiro e vai para a 

cidadezinha), e o oculto (quando vai em busca do passado; da história que não volta atrás). 

Assim sendo, a viagem de José Maria, difícil e demorada, até a cidadezinha nos dá a noção da 

enorme distância percorrida para chegar ao seu passado, à Duília. Para Maria Augusta B. 

Fonseca (1984), essa busca pelo "outro" dificulta ainda mais a viagem porque José Maria não 

apenas procura a pessoa desejada, no caso Duília, mas também o seu outro "eu". Portanto, são 

duas frustrações: ele não consegue encontrar aquela jovem de outrora e também não consegue 

encontrar a si mesmo - ambos se perderam com o tempo.   

De acordo com Elza Miné da Rocha e Silva (1983), Renard Perez
100

, crítico e amigo do 

escritor mineiro, declarou que encontrou no caderno em que Aníbal escreveu os contos “uma 

página avulsa onde foi desenhado o roteiro (...) com indicação de cidades, vegetação, 

acidentes geográficos e a competente informação de horas a percorrer de um ponto a outro.” 

(p. 38). O seu depoimento se completa pelo da cronista Eneida de Moraes
101

, também contido 

no livro de Silva, ao mencionar que o itinerário feito por José Maria para se chegar à 

namorada do passado foi um problema na vida de Aníbal, já que ele queria "dar ao leitor a 
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noção da demora, o símbolo da distância enorme a vencer para chegar a Duília" (p. 38). Para 

tanto, consultou demoradamente o mapa de Minas Gerais, ouviu mineiros que conheciam o 

trajeto e foi a Belo Horizonte conversar com um parente que havia realizado aquela viagem.   

Ao nos voltarmos para a narrativa, iremos observar que, de fato, a viagem é muito 

demorada e ocorre durante vários dias. Para termos uma pequena noção da distância espacial, 

trouxemos o mapa a seguir:  

 

 
 

Figura 1: mapa do percurso do Rio de Janeiro a Curvelo. Disponível em: <http://asnovidades.com.br/wp-

content/uploads/2010/12/Mapa-de-Minas-Gerais-cidades.gif>. Acesso em: 25.11. 2012. 
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José Maria sai do Rio de Janeiro e vai para Belo Horizonte. Da capital mineira ele segue 

para o interior passando por Curvelo (que está no mapa acima), pelo Arraial do Camilinho, 

por Pouso Triste até chegar em Monjolo - lugar onde mora Duília. É importante frisarmos que 

essa região é similar àquela em que nasceu Aníbal Machado (Sabará) e, portanto, ajudou-o a 

descrever com maior sensibilidade toda aquela natureza exuberante, como ressalta Elza Miné 

da Rocha e Silva (1983).  

Se prestarmos atenção nos espaços, iremos observar que José Maria sai de uma 

metrópole e vai passando por lugares cada vez menores até chegar a Monjolo - uma cidade 

muito pequena e com pouquíssimos habitantes, ou seja, em um primeiro momento, o conto se 

concentra no Rio de Janeiro - símbolo da modernidade, com bondes, prédios, portos, arranha-

céus - em que a cada dia são criados novos espaços em detrimento dos antigos, acelerando o 

próprio ritmo de vida dos indivíduos e, portanto, tornando mais fugaz a noção tempo∕espaço. 

É onde a personagem passivamente vive grande parte de sua vida. Em um segundo momento, 

que ocupa a maior parte da história, percebemos, a partir do seu deslocamento, uma digressão 

espacial em que os vestígios de progresso vão se findando mesmo porque no início da década 

de 1950 a modernização no interior de Minas Gerais ocorria de modo incidental como ressalta 

a pesquisadora Márcia A. Coelho (2009). Inserido em outros espaços José Maria age mais 

ativamente para tentar chegar ao seu passado.   

Essa regressão também é sentida pela troca de meios de transporte: primeiro ele viaja de 

trem de luxo (símbolo do avanço tecnológico), depois de “jardineira
102

” e, por último, "nas 

costas de um burro" (p. 45), passando por rios e chapadões, enfrentando sol e chuva. Sem 

contarmos com o espaço em que ele dormia - a princípio hotel, depois uma espécie de 

pousada e outras vezes ao relento, na mata - fatores que vêm a reforçar a discrepância entre os 

espaços e também a dificuldade em se voltar ao passado. A geografia, quanto à vegetação, 

também se modifica: 

 

Puseram-se de novo a caminho. Horas depois, galgavam a serra. Salvo nos capões 

onde a quaresma e o pequizeiro se destacavam, a vegetação ia-se fazendo mais 

pobre: canela-de-ema, coqueiro-anão, cacto - enquanto o panorama se ampliava, e a 

vista abarcava os longes. Por um segundo, essa paisagem cruzou no pensamento de 

José Maria com o panorama de Santa Teresa. Um segundo apenas, pois logo 

apareceu uma boiada que lhe cobriu o rosto num turbilhão de poeira.    (p. 48)  
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José Maria se desloca para um espaço em que o homem menos interferiu, dando-nos 

assim a falsa ilusão de que o tempo passou∕passa de uma maneira mais lenta. Em Minas 

Gerais, sobrepõem-se os espaços abertos onde a personagem deixa de ser mero espectador da 

vida alheia para tentar viver a sua própria. Já não há mais o enquadramento, a delimitação da 

imagem proporcionada pela janela, por isso se amplia o seu campo de visão.  

Novamente há a oposição entre os espaços quando a personagem os compara. Segundo 

Yi-Fu Tuan (1980), "a apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura quando está 

mesclada com lembranças de incidentes humanos." (p.110) Apesar da falta de conforto, da 

pobreza da vegetação e da nítida falta de progresso, Zé Maria consegue se identificar com as 

paisagens com as quais se depara, já que os lugares por onde passa são a “região” de Duília e, 

consequentemente, do seu passado.  

Dessa forma, ele se envolve emocionalmente com o que vê, denominando o que Tuan 

(1980) nomeia de topofilia. É a partir da viagem que o presente e o passado se misturam mais 

incisivamente assim como o sonho e a realidade, já que, a cada paisagem vista, sua memória é 

acionada, trazendo do passado as lembranças que marcaram a sua vida. Diferentemente do 

que ocorria com as paisagens do Rio de Janeiro que durante muito tempo nada de significante 

representavam para o aposentado, só ganhando vida ao relembrarem a luminosidade de 

Duília.  

Com a mudança espacial, a personagem, mesmo sem ser propositalmente, faz em outros 

momentos essa comparação entre os dois lugares. Quando não, os espaços se cruzam em sua 

memória, ainda presa, talvez, à lembrança daquele deixado para trás. Entretanto, quando isso 

ocorre, como uma espécie de "reflexão", de ensimesmamento, logo a personagem é 

despertada por algo concreto, comum ao espaço do campo: a boiada que passa levantando um 

"turbilhão de poeira", ou seja, uma quantidade significativa de terra - elemento que também 

colabora para "cegar" o indivíduo temporariamente, impedindo-o de ver algo que pode estar 

na sua frente. Metaforicamente a poeira nos olhos da personagem pode simbolizar a sua 

"cegueira" em não querer perceber que o tempo passou e, assim, evitar que o seu sonho seja 

malogrado antecipadamente - fato que é perceptível em algumas situações como, por 

exemplo, quando ele parte do Rio de Janeiro:  

 

Estranhou o apito fanhoso da Diesel à hora da partida. Voz sem autoridade, mais 

mugido que apito. Tão diferente do grito lírico da locomotiva que há mais de 

quarenta anos o trouxera do interior. Entristeceu. Muita coisa haveria que encontrar 

pela frente, modificada pelo progresso: a locomotiva por exemplo; o trem de luxo 

em que viajava. 

Seu desejo era refazer de volta, pelos meios de antigamente, o mesmo roteiro de 

outrora. Impossível. Estradas novas vieram substituir-se aos caminhos que levam ao 
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passado. Com o coração inundado de reminiscências, preferia evitar Belo Horizonte. 

Receava que a visão da cidade nova viesse aumentar-lhe a sensação do 

envelhecimento pessoal.   (Grifo do autor, p. 44)    

 

 

Por analogia, há uma nova oposição entre os espaços do Rio de Janeiro (metrópole) e de 

Minas Gerais (interior) ao ser comparado o apito da Diesel ao mugido de um boi, remetendo-

nos novamente à ideia de campo em contraposição à locomotiva que liricamente "convidava" 

os passageiros a partir, evidenciando a predileção do protagonista por esse meio de transporte 

(símbolo da modernidade), que vê como música para os seus ouvidos o chamado do trem. Os 

próprios substantivos utilizados pelo narrador, nesse contexto, para descrever as sensações de 

Zé Maria colaboram para essa leitura, visto que o "grito" se sobrepõe a "voz" pela 

demonstração de força por causa da intensidade do ato e, consequentemente, do seu nível de 

alcance.    

Paradoxalmente, José Maria vê o progresso e a modernidade, de certa forma, como 

maléficos, já que evidenciavam a passagem do tempo - algo que ele não poderia e não queria 

conceber. Por isso, há uma necessidade de fazer a viagem de volta "pelos meios de 

antigamente" porque, assim sendo, estes, juntamente com os espaços, ajudariam-no a 

conservar o passado longínquo. Dessa forma o espaço está, neste conto, intimamente ligado 

ao tempo, constituindo o chamado cronotopo (tempo-espaço) defendido por Bakhtin (2010). 

Segundo o filólogo, 

no cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais 

num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-

se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do 

tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o 

espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. (p. 211)  

 

 

Remetendo-nos à narrativa, verifica-se que tempo e espaço se entrelaçam, já que a 

travessia da personagem não é propriamente “questão de espaço, mas de tempo” (DIMAS, 

1987: 57), a viagem não fica presa meramente à geografia, ultrapassa-a, chegando ao universo 

temporal. Em consonância com a teoria de Bakhtin, M. Cavalcanti Proença (1989), ao 

discorrer sobre essa narrativa, menciona que 

 

Esse humilde José Maria, subitamente a translacionar em órbita, atraído pela 

imagem solar da adolescência, cria, sem formulação aparente, uma teoria de tempo e 

duração, em que o vilório sertanejo, parado no progresso, teria um fluir cronológico 

retardado, permitindo ao filho que retorna chegar a tempo de rever Duília ainda 

jovem, à espera dele, como a bela adormecida, de lábio em rosa para o beijo do 

príncipe. (p. XXVI)  
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A “teoria de tempo e duração”, como nomeia o ensaísta, criada pela personagem fez 

com que idealizasse “inconscientemente” que o tempo e o progresso no vilarejo caminhavam 

juntos, ou seja, que ambos pararam apesar de transcorridos quarenta anos. No decorrer da 

viagem essa idealização, atrelada à discussão tempo∕espaço, também se evidencia através das 

paisagens, dos caminhos e dos lugares pelos quais ele e o seu guia iam passando como, por 

exemplo, ao se aproximarem do Rio das Velhas
103

: 

 

Soero, o camarada, desconfiava estar seguindo um homem importante; mas não 

ousava perguntar. 

- O Rio das Velhas vem vindo por aí, anunciou depois das primeiras horas de 

caminhada. 

Pouco depois, o rio fiel aparecia ao viajante: Oh! velho Rio das Velhas! exclamou 

José Maria. Sempre no mesmo lugar! E todo esse tempo me esperando! 

Achou-o tranquilo, mas um pouco emagrecido.   (p. 45) 

 

 

Apesar de achar o rio um pouco diferente, possivelmente, já transformado pelas 

interferências feitas pelo homem, no decorrer dos anos, que atrapalham o seu percurso, José 

Maria age como se a própria natureza estivesse à sua espera, humanizando-a. Essa passagem, 

extremamente simbólica, remete-nos ao pensamento heraclitiano
104

: que o mesmo homem não 

passa duas vezes no mesmo rio porque ambos já não são os mesmos. De fato, José Maria já 

não é o mesmo de há quarenta anos. Apesar de querer voltar ao que era antes, ele se 

modificou não apenas no físico, na aparência, mas também nos seus valores e conceitos que 

tem sobre a vida. Já não é mais aquele rapazinho de outrora - época em que passou pela 

primeira vez quando ia para Ouro Preto fazer os exames preparatórios. Em contrapartida, o 

rio, com suas águas agitadas, está sempre se renovando. Apesar de paradoxalmente ser o 

único que permanece o mesmo, pois, enquanto paisagem, ele continua sempre no mesmo 

lugar.  

A teoria do tempo-espaço é ainda marcada pelo fato de a cidade pequena apresentar 

pouco ou nenhum progresso como se o tempo não houvesse efetivamente passado. Vejamos o 

exemplo extraído do momento em que a personagem chega (já sozinho, sem Soero, o que de 

certa forma não poderia ser diferente, pois a descoberta da velhice é pessoal e intransferível) a 

sua cidade natal, Pouso Triste, onde ocorreu o memorável acontecimento: 
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 Heráclito, um dos mais importantes pensadores pré-socráticos, em vários momentos na sua obra faz 

referência à mobilidade das águas do rio, comparando-as à mutabilidade dos seres.     
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Olhou confrangido. Era então aquilo!... E a cidade? 

Trazia na memória a visão de uma cidade: surgiu-lhe um arraial!... Pobre e 

inaceitável burgo, todo triste e molhado de chuva!...  

Foi descendo devagar. Passou em frente à igreja, entrou na praça vazia. Fantasmas 

desdentados conversavam à porta da venda. 

A brisa agitava as folhas da única árvore gotejante.  

Tinha sido ali...   (p. 50) 

 

Diferentemente do que ocorria até o presente momento, quando os espaços abertos 

mineiros enterneciam a personagem por estar chegando cada vez mais nos "domínios de 

Duília", Pouso Triste, lugar sacralizado pela personagem por ter sido o espaço onde 

experimentou o maior prazer de sua vida, surge como um vilarejo deprimente, cujo acesso 

ainda é dificultado devido à chuva que se em outro momento poderia simbolizar a fertilidade, 

a prosperidade, neste aparenta servir para acirrar ainda mais a visão negativa que Zé Maria 

tem do lugarejo. A imagem que a personagem fazia do lugar onde nasceu e onde ocorreu o 

episódio com Duília era outra, também idealizada, por isso, a grande frustração. 

Dessa forma, percebe-se que o quê ocorre com a personagem está muito mais 

relacionado ao plano da idealização do que à sua falta de experiência. A ideia que o 

aposentado tinha sobre o lugar havia ficado presa em sua memória de adolescente quando 

ainda nem tinha vivência suficiente para mensurar o que considerava realmente como "uma 

cidade". A descrição do lugar, onde tudo se concentra provavelmente no centro (a igreja, a 

praça e a venda), dada a sua pequenez, e das pessoas nos mostra o quanto a cidade era pobre, 

desprovida de estrutura e de investimentos governamentais. O tempo, por ser subjetivo, em 

um lugar pequeno corre bem mais devagar se tivermos como parâmetro um lugar maior. 

Outro aspecto que devemos ressaltar é a relação toponímica (discutida por nós no 

segundo capítulo) existente entre o nome do arraial Pouso Triste e a própria espacialização, já 

que se assemelham porque o topônimo reforça as características do espaço. O nome é bastante 

significativo dentro do contexto em que está inserido levando-se em consideração que a 

palavra "pouso" nos remete à ideia de uma estadia "curta", de alguém que chegou a seu 

suposto destino, mesmo que temporariamente. Entretanto, esse "pouso" é triste, entrando em 

total harmonia não apenas com o espaço em si, mas também com a reação da personagem 

ante o lugar. 

É interessante observar que, mais uma vez, há uma reação paradoxal da personagem 

diante do espaço que se apresenta quer seja a cidade grande, neste caso, Belo Horizonte, quer 

seja o lugarejo. Quando estava na capital mineira, que "era agora um grande centro" (p. 44), 

Zé Maria recusou sair do quarto do hotel com medo de que o progresso do lugar denunciasse 
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o seu próprio envelhecimento. Já o arraial que poderia apaziguar mais esse receio por não 

estar envolto dessa áurea de desenvolvimento urbano, também não o satisfaz, aliás, o esmaga 

se levarmos em consideração a força que o termo "confrangido" detém ("Olhou 

confrangido."). Ele não se reconhece nem no próprio lugar em que nasceu, onde estão 

fincadas as suas raízes familiares. 

A chegada a Pouso Triste também traz atrelada a si, mais enfaticamente, o prenúncio do 

que ocorreria em Monjolo (cidade onde Duília há alguns anos reside), e que se faz presente 

durante toda a viagem do protagonista. Vejamos os excertos abaixo: 

 

Detinha o burro a cada momento; olhava, hesitava. Nem mesmo se inquietara com a 

nuvem de chuva que vinha avançando do nordeste. Soero estranhou a indiferença do 

patrão. O aguaceiro caiu, molhou a ambos. 

José Maria tinha medo de chegar. 

Passou a chuva, veio o sol, borboletas voejavam sobre a lama recente. E Pouso 

Triste se aproximando... [...] (p. 50) 

 

                     **** 

 

Pertinho, bem perto devia estar ela. Tão perto que assustava. Dentro de poucos 

instantes - o seu rosto, a sua voz, os seios!... Mas aquele marasmo, o torpor das 

coisas - o envelhecimento da árvore e da paisagem, tudo prenunciava a 

impossibilidade de Duília. 

[...] 

A viagem se arrastava sem o encantamento da que terminara na véspera. [...] 

Tudo agora parecia pior, o caminho mais estreito, mais aflitiva a ausência de 

claridade. Sentiu o deserto no coração. Sua alma deixou de viajar. Fazia-lhe falta a 

presença muda de Soero. Fez parar o animal. 

-Será que Duília... 

Novamente lhe viera o terrível pressentimento. Como aceitar outra imagem dela 

senão a que guardara consigo: a namorada eterna, fixa? A imaginação delirante não 

cedia à evidência da razão. (p. 51)  
 

 

Durante todo o decorrer da história o narrador, através da descrição dos espaços, vai nos 

dando pistas de que algo pode dar errado na viagem de Zé Maria, o que de fato acontece na 

sequência narrativa: o reencontro desastroso das personagens. É a chamada "prolepse 

espacial" (BORGES FILHO, 2007). O próprio protagonista pressente essa possibilidade em 

seus raros momentos de consciência, mas que é desfeita pela sua não aceitação de reconhecer 

a passagem do tempo. Por isso, ele opta por tentar fazer a viagem de volta para a sua cidade 

natal da mesma forma que saiu dela há quarenta anos. É também nesse breve momento de 

consciência que voltam à tona o seu estado de solidão (que poderia ter aflorado mais 

rapidamente dada a dimensão de isolamento oferecida pela região do sertão mineiro) e o seu 

incômodo com a falta de claridade - ambos aplacados pela possibilidade de concretização do 

sonho, mas reavivados pelo cenário degradado do arraial.    
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Quanto mais José Maria avança no que se refere ao espaço, ou seja, à cidade onde 

Duília se encontra, mais, cronotopicamente, ele vai retrocedendo no tempo. É interessante 

observar que o espaço geográfico do interior mineiro o convida, a todo instante, a perceber o 

passar do tempo e, consequentemente, a impossibilidade de concretizar seu sonho, sobretudo 

porque seu deslocamento, muitas vezes, dá-se à luz do dia, proporcionando uma maior nitidez 

da região, mas ele ignora o que está na sua frente. 

Ao chegar em Monjolo o nível de pobreza e a frustração são ainda maiores:  

 

Foi surgindo pela frente um arraial ainda menor e mais pobre que Pouso Triste. Os 

urubus não frequentavam o céu, quase se deixavam pisar pelas patas da alimária. 

José Maria engoliu um soluço.  

Tomados de espanto, os poucos moradores espiavam o estrangeiro. 

O letreiro “Escola Rural” aparecia em tinta esmaecida. Uma casinha modesta, com 

chiqueiro no porão. A sala de espera limpa, com gravuras de santos enfeitados de 

flores de papel, e que tanto servia à Escola como à residência, nos fundos. As 

carteiras escolares estavam quebradas.    

O viajante apeou-se, bateu à porta. Uma senhora, muito pálida, veio atendê-lo em 

chinelos. 

- Eu queria falar com Duília... Dona Duília... corrigiu. 

A senhora fê-lo entrar e sentar-se. Pediu licença, deixou a sala. Momentos depois, 

voltou mais arrumada. Seus cabelos eram grisalhos, a voz meio rouca, o sorriso 

agradável, apesar dos dentes cariados. Ainda não tinha sessenta anos, e aparentava 

mais.    (Grifo nosso, p. 52)  

 

 

O narrador parte da descrição de um espaço mais amplo, aberto (o arraial) e a funila 

magistralmente para um espaço mais restrito, fechado (a casa de Duília), constituindo uma 

espacialização dissimulada em que se mescla a percepção do lugar à ação de Zé Maria. Além 

disso, existe certa subjetividade, já que narrador e personagem parecem caminhar juntos até 

Duília. Embora o espaço seja apresentado de forma, até certo ponto, moderada e panorâmica, 

é suficiente para nos dá uma noção da extensão da degradação tanto do arraial quanto da 

própria personagem feminina.  

Se em Pouso Triste o protagonista se surpreendera com um cenário em ruínas, em 

Monjolo há um desengano muito maior não apenas porque o arraial, local em que mora a 

mítica Duília é pobre e sujo, mas também por pressentir e temer, mais uma vez, o que estava 

por vir, por isso o princípio do choro ainda contido. Ao trocar o nome de José Maria por 

substantivos como "viajante" e "estrangeiro" o narrador se distancia da personagem, dando-

nos a ideia de que ela não pertence àquele espaço (tal qual acontece nos outros espaços pelos 

quais ela transita), está ali apenas de passagem. Além disso, esse distanciamento nos dá a 

impressão de que o narrador também abandona a personagem, entregando-a a sorte.  
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Já entre Duília e o espaço há uma perfeita harmonia, contrastada apenas pela presença 

do visitante que vem desequilibrar o ambiente pacato daquele vilarejo bem como, 

emocionalmente, os seus moradores. Ela, assim como o lugar, foi esquecida e devastada pelo 

tempo, pelo descaso alheio. No caso de Duília a situação é piorada pela provável vida de 

privações e de sofrimento - este ainda mais acirrado por ter tido um casamento infeliz 

segundo a dona de uma pensão na qual José Maria se hospedara em Pouso Triste. 

Tão expressivo quanto o nome Pouso Triste é o desse arraial ainda menor que o 

primeiro chamado Monjolo. Em sua tese Marcos Vinícius Teixeira (2011) faz uma análise 

importante do topônimo. Para o pesquisador, uma possível leitura estaria relacionada com o 

fato de o nome significar, em uma de suas acepções, "um moinho de água, um engenho 

rudimentar que serve para pilar grãos" (p. 215). Assim sendo, ainda segundo o autor, Monjolo 

seria o que incomoda não só por emitir um som repetitivo, mas também por pressionar e 

esmagar o alimento até transformar o grão em farinha - o que metaforicamente acontece com 

Zé Maria, esmigalhado ao encontrar não a bela Duília, mas Dona Dudu, uma senhora pálida, 

de cabelos grisalhos, com "sorriso agradável, apesar dos dentes cariados". É interessante 

observar que o narrador continua associando a personagem a elementos que remetem ao 

branco, mas longe de serem sinônimos do antigo alumbramento sugerem decrepitude.  

A descrição do arraial e, posteriormente, da casa em que Duília mora compõe todo o 

cenário deprimente que entra em perfeita sintonia com o clímax e, consequentemente, com o 

desfecho. Se a priori há uma expectativa, por parte de José Maria, de um reencontro 

romântico tudo isso se transforma em uma lamentável e frustrante desilusão: 

 

A mulher, assustada, reconhecera nele o rapazinho de outrora. Fitou-o longamente. 

Passou-lhe pelo rosto um lampejo de mocidade. 

Volvendo a cabeça para o chão, enrubesceu com quarenta anos de atraso... 

Quedaram-se por alguns momentos. O vazio do mundo pesava sobre o sossego do 

povoado. Grunhiam os porcos embaixo. Um cheiro de lavagem e de goiaba madura 

entrava pela janela, e parecia a exalação do passado.  

José Maria suspirou fundo. Aquela mulher, flor de poesia, era agora aquilo! 

Fantasma da outra, ruína de Duília... Dona Duília... Dudu! 

A mulher interrompeu a longa pausa: 

- Tudo aqui envelheceu tanto! disse, erguendo a cabeça. Que veio fazer neste fim de 

mundo, seu José Maria? 

Ouvindo-a por sua vez pronunciar-lhe o nome, sentiu-se José Maria menos distante 

dela. Parecia que davam juntos o mesmo salto no tempo.  

- Vim à procura do meu passado, respondeu. 

- Viajar tão longe para se encontrar com uma sombra! E volvendo-se para si mesma: 

- Veja a que fiquei reduzida. 

José Maria pousou o olhar no colo murcho, local do memorável acontecimento. 

Aquilo que ali estava poderia ser a mãe de Duília, da Duília que ele trazia na 

memória; jamais a própria. 

- Não devia ter feito isso, advertiu a mulher, como que despertando da profunda 

cisma. 

- O quê? 
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- Voltar ao lugar das primeiras ilusões. 

"Sim, é verdade, pensou o homem, não devia ter vindo. O melhor de seu passado 

não estava ali, estava dentro dele. A distância alimenta o sonho. Enganara-se. Tal 

como Fernão Dias com as esmeraldas..." (p. 54) 

 

Ao se deparar com Duília, não se conforma ao vê-la velha e “deformada” evidentemente 

o oposto da outra imaginada por ele, afinal o tempo havia passado e a velhice chegado para 

ambos. Entretanto, José Maria havia fixado a “bela imagem” vista no passado, achando que 

ao voltar iria revê-la ainda jovem à sua espera. Destrói-se, dessa forma, a imagem idealizada 

de Duília que ele tentou erroneamente reviver.  

A atmosfera de desencantamento na qual José Maria estava inserido é reforçada pelos 

gradientes sensoriais representados tanto pelo espaço, quanto pela sujeira dos porcos e pelo 

cheiro forte da lavagem e de frutas maduras como se estivesse comparando o passado a resto 

de algo estragado, impossível de ser reaproveitado, no caso, de ser revivido. Dessa forma, 

percebe-se que a degradação não é apenas espacial, mas também afetiva.  

O aposentado se sente ofendido com a imagem que se apresenta diante dele e, em 

determinado momento, tem "ímpeto de espancá-la, destruir aquele corpo que ousara ter sido o 

de Duília" (p. 54). Para ele, era inaceitável o envelhecimento da antiga namorada. Por isso, o 

olhar de desprezo para aquela mulher, o inconformismo, desqualificando-a, através de suas 

reflexões (trazidas por um narrador onisciente), ao chamá-la por "aquilo", ruína e fantasma.  

Essa vontade destrutiva é própria da situação frustrante vivida pela personagem. O sentimento 

ruim só é apaziguado quando Duília o chama pelo nome, gesto que os aproxima, que o faz 

voltar à razão. Só agora José Maria confirma o que há muito tempo suspeitara: não há como 

reviver o que passou. 

Vale ressaltar que há uma espécie de gradação, em ordem decrescente, com o nome de 

Duília (Duília, Dona Duília, Dudu) como se ele também fosse se degradando com o passar do 

tempo. Ela agora chamada carinhosamente pela população de Dona Dudu tem nesse 

diminutivo, para José Maria, o desempenhar de outra função: a de corromper o estado sagrado 

que reservou a ela. O sentimento de vazio, que é uma constante no conto, ganha contornos 

mais pesados, já que o protagonista, ao se deslocar, transpõe vários obstáculos para tentar ser 

feliz, mas acaba retornando ao pleno vazio afetivo
105

 quando se depara com Duília. No final 

do seu percurso espacial, ele volta ao estado emocional em que se encontrava  no início da 

narrativa ou ainda pior. E, sob esse ponto de vista, a história se torna cíclica - a personagem 

sai do nada para voltar ao nada. 
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 Expressão utilizada por Antonio Dimas (1987) ao analisar esse conto.  
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A partir da fala de Duília, mais sensata e mais realista do que ele, José Maria cai em si 

ao perceber que o acontecimento do passado deveria ter permanecido lá, reavivado apenas na 

memória ou em sonhos. O engano traz imediatamente à lembrança da personagem a história 

de Fernão Dias - um bandeirante rico, poderoso e destemido que deixou tudo o que tinha em 

São Paulo para ir em busca de ouro e de esmeraldas no sertão mineiro. Ao fim de sua jornada, 

depois de enfrentar vários obstáculos e de gastar toda a sua fortuna, ele encontra as supostas 

esmeraldas que, na verdade, não passavam de simples turmalinas.  

Os dois homens também se assemelham por outros aspectos. Segundo Antonio Dimas 

(1987), ambos são viajantes, sexagenários e estão em busca de um "tesouro": se o explorador 

estava em busca de pedras preciosas, não menos precioso seria o recomeço de uma vida ao 

lado de uma mulher que o protagonista provavelmente julga amar. Percebe-se o quanto ele é 

frágil e inexperiente do ponto de vista emocional.  

O autor também nos chama a atenção quanto ao fato de ambos procurarem esse 

"tesouro" em uma mesma região: a do Rio das Velhas, ao norte de Minas Gerais, e de 

perfazerem o trajeto, cuja duração tem como base o mesmo número: sete. Enquanto Fernão 

Dias viaja durante sete anos, a viagem de José Maria dura sete dias exatamente e, ao término 

dela, José Maria encerra uma etapa em que há perda e declínio porque no fim da viagem ele é 

obrigado, de uma forma ou de outra, a redirecionar a sua vida.  Ainda de acordo com o crítico, 

Fernão Dias e José Maria também se assemelham porque os dois se deparam com a "morte": 

aquele no sentido denotativo (combalido pelo desgaste da viagem adoece, provavelmente de 

malária, morrendo sem saber da verdade), este no figurado, ao morrer sentimentalmente.             

Já em relação ao desfecho da narrativa, podemos dizer, partindo das reflexões de Vítor 

Manuel de Aguiar e Silva (1982), que se trata do que o autor conceitua de romance
106

 aberto 

em contraposição ao fechado. Ao discorrer sobre essa diferenciação, ele afirma que  

 

O termo de um romance aberto contrasta profundamente com o termo de um 

romance fechado: no caso deste, o leitor fica a conhecer a sorte final de todas as 

personagens e as derradeiras consequências da diegese romanesca; no caso do 

romance aberto, pelo contrário, o autor não elucida os seus leitores acerca do destino 

definitivo das personagens ou acerca do epílogo da diegese.  (Grifo do autor, p. 696)  

 

 

Tendo essas reflexões em mente podemos dizer que a narrativa se configura como 

aberta justamente porque não há um desfecho tradicional (ausência advinda talvez da 
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 Apesar do estudo de Aguiar e Silva ser sobre o romance suas contribuições podem ser perfeitamente 

aproveitadas para o estudo de contos. 
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consciência da impossibilidade de se voltar no tempo) em que se mencione o que aconteceu 

com cada personagem. Para termos uma ideia, vejamos o fragmento abaixo: 

 

Por longo tempo, as duas mãos enrugadas se aqueceram uma na outra. Mudos, 

transidos de emoção, ambos cerraram os olhos. Duas sombras dentro da sala triste... 

O homem não se conteve. Ergueu-se, saiu precipitadamente. A professora correu 

atrás: 

- José Maria! Senhor José Maria!... 

A voz rouca mais parecia soluço do que apelo. 

- José Maria! 

Os moradores se alvoroçaram: 

- O que terá havido com a professora? 

- Foi depois que chegou aquele estrangeiro alto! 

- Quem será esse indivíduo? 

E já se preparavam para perseguir o intruso, munindo-se de pedras e pedaços de pau. 

Mas o desconhecido desapareceu na escuridão. 

Parada no meio do largo, Duília arquejava. Ninguém lhe ouvia mais a voz nem lhe 

distinguia o vulto. 

Alguns soluços cortaram a treva.   (Grifo nosso, p. 55)  

 

 

Não se sabe realmente ao certo o que ocorreu com José Maria. Apesar de, em 

determinado momento, ele cogitar mentalmente, durante a conversa com Duília, a 

possibilidade de "encalhar naquele buraco" (p. 54). Nada fica claro, porque o aposentado sai 

desesperado e some na escuridão, tendo como única companhia a noite - que acalantará os 

seus medos e as suas frustrações. Esse desfecho levanta muitas perguntas que ficam sem 

resposta, por exemplo: ele voltou para o Rio de Janeiro? Ficou em Minas Gerais como havia 

pensado? Onde e como passou a noite? E Duília? Como ficou depois do desastroso encontro? 

Não temos conhecimento de nada disso, embora consigamos deduzir o que provavelmente 

aconteceu. Aspecto que nos contagia ainda mais com aquela atmosfera triste, deprimente e 

melancólica e que nos faz lembrar outros contos de Aníbal em que o final fica em suspenso 

e∕ou as personagens fogem como em "Tati, a garota", "O iniciado do vento" e "Acontecimento 

em Vila Feliz" - aspecto ressaltado por Fábio Lucas
107

 (apud TEIXEIRA, 2011), ao sugerir 

que esses desfechos em aberto estariam relacionados, segundo o crítico, a uma maneira "de 

encerrar a história e indicar que ela prossegue." (p. 216) 

Ainda em relação ao desfecho e, mais especificamente, à fuga da personagem, Marcos 

Vinícius Teixeira aponta uma semelhança existente com os filmes de Charles Chaplin por 

causa do seu caráter cômico e, ao mesmo tempo, contraditório, já que José Maria foge de 

Duília por não aceitá-la tal como se apresenta (e por todas as consequências que isso acarreta) 

enquanto as pessoas do arraial acham que ele a fez mal, dado o estado emocional em que se 

encontra, e, dessa forma, querem persegui-lo com paus e pedras.  
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 LUCAS, Fábio. Horizontes da crítica. Belo Horizonte: Edições Movimento-Perspectiva, 1965. 
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A atitude intempestiva de José Maria cria uma relação de desequilíbrio e de desespero. 

Ele foge por não conseguir unir seu sonho à realidade com que se depara, pondo-se 

novamente em deslocamento (só não se sabe para onde). Faz-se relevante frisar que durante 

toda a cena do encontro várias vezes são mencionadas a falta de claridade, de luz. Eles 

próprios são "duas sombras". Se, como alega Manuel Cavalcanti Proença (1989), em José 

Maria, no âmago do seu ser, havia uma luz que se confundia com a própria existência 

anterior, com a mocidade, remetendo-nos consequentemente aos seios de Duília e às suas 

recordações do passado, depois desse encontro tudo se desfez. E a luz (esperança de um 

futuro vindouro), que a imagem de Duília trazia para a sua vida monótona, no decorrer de 

toda a narrativa, apaga-se para sempre e, juntamente com ela, o passado que não foi possível 

ressuscitar tal qual acontece com o rei de "Omelete de amoras", história narrada por Walter 

Benjamin (1995), que guardara na lembrança de infância o divino sabor desse alimento e 

buscava a todo custo senti-lo novamente, por isso, propõe ao seu cozinheiro particular que 

proporcione tal sensação e, se assim fosse, seria o herdeiro do seu reino, caso contrário, seria 

levado à morte. Não sabia o rei sobre a impossibilidade de reviver igualmente o momento, 

pois o melhor havia ficado no passado e que esse degustar só se tornou mais saboroso porque 

tivera seus contornos maximizados devido ao tempo e ao espaço que eram outros: ele e o pai 

estavam cansados e com fome, fugindo de uma perseguição em uma floresta escura, cuja 

guerra haviam perdido
108

. 

Para Rosana Weg (1997), há três fatos que provocam a desestabilidade na vida de Zé 

Maria: a vinda para o Rio de Janeiro, a aposentadoria e a volta para a cidade mineira - todos 

eles poderiam, segundo a pesquisadora, ter contribuído para enriquecê-lo enquanto pessoa, 

impedindo-o de viver passivamente e sem perspectivas. De fato, nesses três momentos há a 

possibilidade da personagem "tomar as rédeas" de sua vida, tornando-a menos repetitiva e, de 

certa maneira, estagnada, mas em nenhum deles isso se realiza. Quando José Maria vai 

sozinho morar na cidade grande há uma perspectiva de melhorar sua vida, já que existe, nesse 

espaço, a possibilidade de um crescimento profissional em detrimento de uma cidade pequena 

onde as ofertas de emprego são mais restritas. Além disso, morar sozinho poderia ter 

proporcionado seu amadurecimento pessoal. Embora arranje emprego, ele se "afunda" no 

trabalho e esquece-se de si mesmo. Quando se aposenta há uma segunda chance de viver a 

vida plenamente, mas o protagonista não consegue se adaptar ao meio que se apresenta, 

levando-o a buscar alumbrado as suas raízes perdidas há muito tempo. 
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Importa observar que, mais uma vez, são utilizados substantivos para nomear a 

personagem (homem, estrangeiro alto, indivíduo, intruso e desconhecido) que nos remetem 

ora à ideia de alguém que está fora do seu lugar, ora à de distanciamento. Durante todo o 

percurso da viagem José Maria é confundido sempre como uma pessoa "de fora", mas nunca 

como alguém que quer retornar às suas origens, voltar para casa ("- Vosmecê também vai 

comprá cristá, não é?"
109

 , "Soero desconfiava estar seguindo um homem importante"
110

 , "[...] 

também ela (a dona da pensão na qual ele se hospedara
111

) o supunha algum emissário norte-

americano atrás do minério para a guerra
112

" e "- Um lugar tão distante... Ultimamente as 

jazidas têm atraído muitos estrangeiros para cá.
113

").  

Provavelmente essa forma de enxergar o protagonista está associada à sua própria 

aparência, bem como à sua maneira de se comportar, de agir, sempre sisudo e calado; e de se 

vestir (terno - roupa formal bem distinta da utilizada pelos habitantes dessas localidades em 

que os espaços e as relações sociais são informais). Inserido nesse contexto social e nesse 

espaço, e se apresentando tão distinto das pessoas do sertão mineiro, é natural que se 

destaque, sobretudo com instrução universitária. Em relação à linguagem, tem-se a nítida 

oposição entre a fala "urbana", de um lado, e a fala "interiorana" do outro, incrementando o 

caráter de verossimilhança do conto com a realidade. Esta última representada por pessoas 

menos favorecidas que provavelmente não tiveram acesso ao estudo básico, com exceção de 

Duília que, apesar de morar em uma cidade pequena, é professora e, portanto, tem 

conhecimento sobre a língua padrão e suas variantes. 

Em relação à luminosidade das imagens, sobretudo aos efeitos de luz e de sombra
114

 - 

traço marcante na narrativa porque perfaz toda a história - Cavalcanti Proença (1989), que, 

inclusive, qualifica o conto de “A luminosa viagem aos seios de Duília” afirma que ela é 

responsável não só pela grande parte das metáforas e das comparações empregadas na 

narrativa ("...os olhos deste passavam como um relâmpago pelo colo branco de sua 

subordinada...
115

" e "E no fundo da contemplação, insistiam os dois focos luminosos. Ora se 

acendendo, ora se apagando.
116

"), mas também pela sua estrutura, constituindo uma 

característica peculiar de Aníbal Machado. Antonio Dimas (1987), compartilha da mesma 
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opinião que Proença a respeito da luminosidade do conto, ressaltando que esse jogo entre 

claro e escuro é responsável por alguns atributos positivos e outros negativos que ocorrem 

com José Maria nas mais diversas situações. Além do branco e do preto serem responsáveis, 

quando inseridos em um mesmo espaço, pela criação de ambientes. 

É na claridade da manhã que, por exemplo, José Maria diz à Floripes que não vai mais 

trabalhar; que ele se delicia observando eroticamente a paisagem que lembra Duília; que 

decide viajar para o vilarejo, entre outros fatos. A claridade ajuda a personagem a amenizar os 

medos que a afligem, inspirando-lhe segurança, sobretudo na travessia dos rios. Ela mesma 

chega a se incomodar com a escuridão em Pouso Triste: "Não se conformava com a falta de 

claridade. Nem a da luz exterior, nem a outra, subjetiva, que iluminava a cidade ideal onde se 

dera a aparição da moça". (MACHADO, 1976: 50). Paradoxalmente ao que José Maria 

desejava: uma cidade sagrada e iluminada para ostentar Duília. Quando o aposentado a 

encontra, ela está em um arraial decrépito, habitado por urubus, morando em uma casa com 

pouca iluminação (é utilizada a luz de um lampião - utensílio que ilumina, mas de uma 

maneira parcial, deixando o espaço meio na penumbra), dividida em dois ambientes distintos, 

pois ao mesmo tempo em que serve de escola, serve também de chiqueiro para porcos, tendo 

como "perfume natural" o cheiro da lavagem e de frutas maduras. 

Há outras imagens que nos remetem à luminosidade do conto como, por exemplo, a 

substituição do vestuário que o aposentado faz, trocando-o por roupas claras, a penumbra da 

sala onde trabalhava em oposição à claridade das ruas, das vitrines iluminadas, do farol dos 

automóveis apagando o reflexo das estrelas, o que reforça a ideia do “escuro” em que vivia 

José Maria em oposição à possível “claridade” de uma nova vida. Todas elas trazidas à tona 

através do olhar e da descrição de um narrador onisciente que, muitas vezes, utiliza o discurso 

indireto livre nos momentos de angústia e inquietação pelos quais a personagem passa, 

ajudando-nos a pensar sobre ela e sobre os espaços por onde transita ou faz parte. Aníbal 

Machado possivelmente também faz uso desses artifícios (claro X escuro) como forma de 

obrigar ou convidar a personagem a reparar nos seres, nos objetos e nas paisagens, como 

ressalta Vítor Manuel de Aguiar e Silva (1982) ao discorrer sobre o processo criador dos 

romancistas em geral.  

Antonio Dimas (1987) faz uma ressalva em relação à claridade, mostrando-nos que ela, 

embora em menor escala, também é responsável por alguns atributos negativos presentes no 

conto. Por exemplo, quando José Maria está viajando para o vilarejo, a luz do dia mostra a 

crescente pobreza vegetal (cactos no lugar de árvores ornamentais), fato que não favorece a 

habitação humana e que compromete a paisagem serrana. É interessante observar que esse 
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lugar, ilusoriamente, dá a impressão de uma suposta liberdade a José Maria, diferentemente 

do urbano com um aglomerado de pessoas disputando espaços cada vez mais restritos. 

Contudo, se a cidade grande propiciava à personagem vazio e solidão, esse novo espaço a 

todo o momento nos dá pistas de que ela será novamente conduzida para esse mesmo estado 

"de alma", só que em proporções muito maiores e avassaladoras.   

Em contrapartida temos a escuridão. É no escuro da noite que advém a solidão da 

personagem, que José Maria deixa a casa do pai para ir à cidade estudar e, posteriormente, 

trabalhar, misturando o sentimento de orfandade com o medo do seu futuro incerto, como 

menciona Dimas. Também é em um ambiente com pouca claridade que ele trabalha trinta e 

seis anos, mantendo-se, metaforicamente, no escuro, sem enxergar a vida e, principalmente, é 

na escuridão que ocorre o desengano, a desilusão. Entretanto, contrariamente ao que ela 

representa nesses exemplos citados, é na pouca claridade de um fim de tarde, na penumbra 

(vale lembrar que é um ponto de transição da luz para a escuridão) de uma árvore que se dá o 

momento mais luminoso da vida de José Maria. É nesse cenário que, em um gesto gratuito, 

Duília mostra os dois seios brancos. Sem contarmos com as situações que nos remetem à ideia 

de escuridão como, por exemplo, quando o aposentado está viajando na "jardineira" em uma 

rodovia a caminho de Curvelo e se depara com muita fumaça proveniente de ônibus, de 

caminhões e de chaminés de fábricas e siderúrgicas, deixando todo o ambiente enegrecido 

com a poluição. Esse cenário colabora para a personagem também não enxergar o progresso 

que está a sua volta e que ela se nega a ver.     

Segundo Dimas (1987), José Maria procura na escuridão chegar à sua claridade. Essa 

busca se evidencia em dois planos: no sonho, quando tem raiva de ter acordado (uma vez que 

sonhava com Duília), e no plano do real (quando se depara com Duília envelhecida e chora). 

A personagem está deslocada da realidade, “desfaz” o tempo presente assim como o tempo 

fez com o seu passado. Essa ruptura é colocada em xeque sobretudo quando, em determinado 

momento da viagem de José Maria para o vilarejo, deixa ir para o fundo do rio a bengala que 

ganhou na festa de despedida da Repartição, desprendendo-se, de certa forma, do que o liga 

ao presente, ao real e, cada vez mais, aproximando-se do passado, do sonho e do devaneio. É 

curioso observar que embora a bengala represente por um lado o seu presente, por outro, 

paradoxalmente, ela também representa o seu passado de funcionário público que ele insiste 

em esquecer. 

Em relação ao espaço na narrativa, percebemos que ele, partindo das reflexões de 

Osman Lins (1976), caracteriza as personagens, pois o ambiente de trabalho e o dia a dia 
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apressado dos homens na cidade grande
117

 muito nos diz a respeito de José Maria, assim 

como Monjolo e, mais especificamente, a casa, que sugere segurança, diz-nos de Duília. 

Outra função exercida por esse elemento é a de propiciar o desenrolar da história. De acordo 

com Lins, essa função favorece a ação e está muito ligada ao adiamento, a algo já previsto à 

espera que outros elementos como, por exemplo, o cenário, tornem possível a concretização 

do que se anuncia.  

Assim sendo, percebe-se que é o espaço da metrópole, bastante significativo, que 

"expulsa" José Maria; que são os vários obstáculos contidos no espaço mineiro que adiam a 

chegada da personagem ao arraial onde Duília mora como se o narrador fosse, aos poucos, 

prenunciando, para nós leitores, que o reencontro deles será desastroso e que é Monjolo, um 

lugar isolado, escuro e com poucos recursos que novamente impulsionará a personagem a um 

novo deslocamento. Embora José Maria se desloque não por inconformismo com o local, mas 

pelas decepções.  

Dessa forma, vemos que o espaço a todo instante nos dá noções de mobilidade, 

ganhando ainda mais força porque José Maria não "reconhece o seu lugar", nem o Rio de 

Janeiro, onde morou grande parte de sua vida, nem Minas Gerais que, a priori, seria o espaço 

que lhe acolheria, sendo uma espécie de estrangeiro em ambos os lugares. Talvez seja por isso 

que o narrador em vários momentos nos dê pistas de que a personagem está (ou é) deslocada; 

desencontrada no tempo e no espaço, nomeando-a de intruso, estrangeiro e visitante.  

Diferentemente de Duília que, apesar de ter se deslocado, foi morar em uma cidade 

próxima, fincando raízes na própria região onde nasceu, por isso é conhecida e reconhecida 

por todos das redondezas próximas, mas Zé Maria não. Efetivamente, há uma crise a partir do 

momento em que José Maria não se reconhece no presente e no espaço e, por isso, tenta 

ingenuamente voltar ao passado, como forma de encontrar um sentido para a vida e de 

recuperar o tempo perdido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No percurso analítico dos contos observamos que o modo como o autor constrói os 

espaços ficcionais (físicos e sociais) garante a consistência da história, demonstrando-nos que 

eles interferem na maneira de ser e de agir das personagens. Nas três narrativas esses 

elementos são construções próximas, quase inseparáveis, diferentemente do que defende a 

teoria determinista do Naturalismo em que o espaço justifica a ação das pessoas. O universo 

de Aníbal Machado é povoado por seres em trânsito, sempre se deslocando dos lugares em 

busca do que julgam ser seus verdadeiros espaços. Por isso, há, inevitavelmente, oposição 

entre dois mundos, quer seja o da cidade grande X o da pequena (José Maria), quer seja o da 

zona rural X o da urbana (a família Ataxerxes) ou ainda o do subúrbio (que também pode ser 

visto como um lugar de menor porte) X o da Zona Sul e vice-versa (Manuela e Tati).  

Entretanto, os motivos do deslocamento são, até certo ponto, diferentes se tivermos em 

mente, por exemplo, Manuela e Ataxerxes. Ambos se deslocam em busca de ascensão social, 

vislumbrando a possibilidade de realizar um sonho, melhorando a condição de vida, assim 

como foi para José Maria no passado quando saiu do interior de Minas Gerais e foi morar na 

capital carioca. Contudo, ela procura atingir esse objetivo através do seu trabalho diário, 

Ataxerxes não, em nenhum momento ele demonstra vontade de querer trabalhar, vivendo 

constantemente a depender da sorte, do acaso. Diferentemente desses, José Maria consegue 

melhorar sua condição social na cidade grande, possui uma casa e tem um emprego estável 

(servidor público), entretanto, quando se aposenta, isso deixa de ser o bastante, levando-o a se 

deslocar para o interior de Minas à procura do seu passado. 

Curiosamente, pouco se sabe sobre o lugar que as personagens deixaram para trás como, 

por exemplo, sobre o subúrbio e o campo, dando ênfase ao espaço citadino da metrópole, já 

em "Viagem aos seios de Duília" em que a narrativa se centra mais agudamente no 

deslocamento, ela recai sobre os municípios de Minas Gerais. Entretanto, nenhum deles é 

idealizado pelo narrador, que enxerga os prós e contras de cada espaço, diferentemente das 

personagens, cujo olhar não se isenta de, muitas vezes, supervalorizar uns em detrimento de 

outros como, por exemplo, o sítio que é visto por Ataxerxes e Juanita como um lugar atrasado 

e por Esmeralda como uma espécie de paraíso perdido.  

Aníbal Machado traz, em suas narrativas, o descompasso entre o desenvolvimento da 

metrópole e o do subúrbio, do campo e da cidade pequena, mostrando-nos as duas faces da 

modernização do espaço citadino. Dessa forma, vemos certa defasagem desses lugares menos 

privilegiados em favor da instauração da cidade moderna do Rio de Janeiro por onde 

transitam as personagens de Aníbal Machado - seres que participam dessa engrenagem como 



184 
 

prestadores de serviços (no caso de Manuela, Esmeralda, Juanita e José Maria, este mais por 

opção), mas sem desfrutarem muito dos benefícios presentes nesses espaços, com exceção de 

Ataxerxes que, apesar de não trabalhar, usufrui à custa da sua suposta ligação com o 

Presidente da República. Assim sendo, vemos que eles participam do sistema, entretanto 

como mão de obra e não como consumidores de bens e∕ou serviço. O autor busca pessoas do 

cotidiano como a costureira, o funcionário público aposentado e o pequeno agricultor para 

compor as suas histórias - todas representantes da maior parte da nossa sociedade que sustenta 

uma minoria privilegiada e que, de uma maneira ou de outra, procuram fincar raízes naquele 

espaço onde aparentemente ostenta uma melhor condição de vida. 

No Rio de Janeiro as personagens também transitam constantemente pelas ruas da 

cidade, muitas vezes, observando todo o cenário. Esse caminhar é diferente para cada uma 

delas. Para José Maria, o espaço aberto é angustiante porque ele não consegue se sentir bem 

em lugar algum nem com nenhuma pessoa, só adquirindo certa valorização quando está às 

vésperas da viagem para o interior de Minas Gerais. Em posição inversa temos Ataxerxes que 

idealiza a cidade, igualmente à filha Juanita, e se deslumbra ante o espaço a sonhar e devanear 

sobre sua vida em meio às vitrines e à gentileza das pessoas preocupadas em agradá-lo. 

Manuela caminha pela cidade atenta aos afazeres, sempre com pressa para chegar a casa e 

trabalhar. Ela é pragmática, simplesmente sai para resolver ou comprar algo de que necessita. 

Esmeralda tem aversão às ruas, temendo que algo de ruim possa acontecer a sua família. Já 

Juanita tem sede de desvendar os mistérios da cidade, caminhando exaustivamente e Tati 

utiliza as ruas como espaço lúdico, além de se encantar com as lojas da cidade, que são 

novidades para ela.  

Outro aspecto que observamos em relação às personagens foi quanto à similitude 

existente entre elas. Todas sonham com a perspectiva de algo melhor para as suas vidas, mas 

se frustram por não conseguirem alcançar tal intento. Também verificamos que as mulheres 

(Esmeralda, Manuela e até mesmo Duília) são mais "pés no chão", conscientes das limitações 

que o espaço lhes impõe. Em contrapartida, os homens (Ataxerxes e Zé Maria) são 

sonhadores e bem mais presos à fantasia. Para balancear esse quadro temos Tati e Juanita que, 

por serem muito jovens, ainda fantasiam (curiosamente, são elas que têm uma ligação mais 

forte com o mar), mas estão mais propensas a mudanças, adaptando-se melhor, sem tantos 

atropelos ao novo espaço.   

Também verificamos nas três narrativas tanto o "espiar" pela janela quanto a solidão, 

que são vivenciados de modo diferente por cada pessoa. De acordo com Maria Augusta B. 

Fonseca (1984), é sempre a partir da janela aberta para o exterior que as personagens refletem 
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melhor sobre a vida (a exemplo temos Tati) ou têm ideias de mudança como José Maria que, 

a partir da associação feita entre a paisagem natural externa e Duília, resolve partir. Já 

Ataxerxes e Juanita observam a cidade com ares de contemplação, de expectativa em 

desbravar o espaço aberto e fazer parte deste. Já a solidão, nas narrativas, é propiciada, 

principalmente, pelo espaço da cidade grande onde as pessoas se apresentam individualistas, 

oportunistas e, principalmente, sem tempo para vivenciar verdadeiramente as experiências 

com o outro.  

São personagens que apesar de viverem em meio a outras pessoas estão ou se sentem 

sozinhas, como se houvesse um desencontro entre elas e os demais indivíduos (“Tati, a 

garota” e “O telegrama de Ataxerxes”), outras por estarem envolvidas com o trabalho não 

percebem a solidão, dando-se conta da sua condição apenas quando se afastam desse lugar 

("Viagem aos seios de Duília"). A própria ausência de diálogo na maioria das personagens 

como Manuela e José Maria denuncia esse sentimento - ambos esquecem um pouco de si, 

contrariamente a Ataxerxes que se esquece dos outros. As que falam mais ou não percebem a 

força que tem o sistema na qual estão inseridas (Tati, por ser uma criança e está envolta a 

brincadeiras) ou agem dessa forma porque se permitem sonhar acreditando fazerem parte 

daquele universo (Ataxerxes, embora seja, de certa forma, inacessível para a sua família, 

alheio aos problemas pelos quais passa).    

Em todas as narrativas, escritas em um período socioeconômico em que o país está se 

desenvolvendo à luz do capitalismo e de suas contradições, há o efeito do espaço moderno do 

Rio de Janeiro sobre a vida das personagens. A cidade comparece como o lugar de múltiplas 

possibilidades, como o espaço de sonhos e de oportunidades que pode viabilizar uma 

mudança socioeconômica, algo que não acontece com as personagens de Aníbal Machado 

embora haja uma aparente inclusão no ambiente social da metrópole, visto que transitam 

livremente entre os espaços tanto de ricos quanto de remediados ou pobres. Elas não 

conseguem se adaptar ou permanecer, o que culmina com a morte de uns (Esmeralda e 

Ataxerxes) e com o confinamento ou desaparecimento de outros em espaços menores 

(Manuela e José Maria, respectivamente). 

Sob determinado ponto de vista todas elas fracassam em seus intentos sem a mudança 

de espaço trazer, no geral, uma experiência nova e concreta para as suas vidas. Em "Tati, a 

garota" e "O telegrama de Ataxerxes" as personagens perdem na mudança espacial o pouco 

que tinham de bens materiais, além de se distanciarem das pessoas por quem têm afeto; já Zé 

Maria, sem companhia ou familiares, abre mão, mesmo que temporariamente, do que possui 

para se entregar ilusoriamente a uma paixão malograda. A sua relação com o imaginário se 
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assemelha a Ataxerxes, cujo deslocamento para o espaço onírico (momentâneo ou não), 

culmina em decepção para aquele e morte para este.  

Tanto em "Viagem aos seios de Duília" quanto em "Tati, a garota" não há solução do 

conflito, cujos desfechos ficam em aberto, só que neste há esperança de resolução, já que a 

mãe se volta para a filha, vivendo juntas a experiência da passagem de ano, naquele não há 

solução, visto que não é possível voltar ao passado. Já em "O telegrama de Ataxerxes" quase 

tudo se define, embora de uma maneira trágica: Esmeralda e Ataxerxes morrem, mas Juanita 

permanece no espaço citadino. Assim sendo, vemos que entre Manuela e Tati ocorre uma 

espécie de encontro (a família se une) enquanto que com Ataxerxes (contrário ao anterior há a 

desunião do núcleo familiar) e Zé Maria ocorre o desencontro.  

Dessa forma, vemos que os espaços destinados a essas pessoas vindas de outros locais, 

seja campo, seja subúrbio aparentam ser reduzidos na metrópole onde são obrigadas, de certo 

modo, a se instalarem na periferia (como no caso de Manuela) ou a se associarem aos que 

aparentemente são mais fortes naquele sistema (como, por exemplo, Juanita - amparada por 

Zamboni e por uma inglesa), na tentativa de garantir a sua permanência na realidade social em 

que buscam estar inseridas. 
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