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RESUMO 

Esta pesquisa analisa as representações do fantástico na obra de André Carneiro (1922-

2014), com foco quase exclusivo no conto “A Normalidade do Mundo” que integra a 

coletânea de contos e novelas de ficção científica Confissões do Inexplicável (2007). 

Trata-se de estudo de cunho bibliográfico no qual consideramos uma abordagem teórica 

interdisciplinar apreendida dos estudos literários concernentes ao gênero fantástico. Nesta 

perspectiva, revisitamos os conceitos de literatura fantástica, considerando-a como um 

conjunto de estudos abertos que possibilitam compreender de que modo o fantástico se 

constrói na narrativa, vislumbrando alguns efeitos suscitados por essa construção. Dessa 

contextura, tomamos por base alguns pressupostos teóricos de autores como Tzvetan 

Todorov, David Roas e Remo Ceserani. Buscamos, também, articular a noção de fantástico 

à ideia de “visão de mundo” presente em Massaud Moisés (1982) e que, segundo esse 

autor, é intrínseca ao pensamento literário, especialmente à narrativa literária e aos 

elementos que a compõem. Dessa forma, analisamos o conto na perspectiva do fantástico, 

estabelecendo relação com a ideia de representação por meio do estudo dos espaços 

presentes no texto. Como resultado, procuramos apreender o modo como o autor constrói a 

sua representação de mundo por meio da linguagem poética, cujos recursos favorecem a 

aproximação entre texto, fantástico, realidade e leitor.  

PALAVRAS-CHAVE: André Carneiro. Literatura fantástica. Conto. Representação. 

ABSTRACT 

In the present thesis, I aim to analyze the representations of the fantastic in the literature of André 

Carneiro (1922-2014). The object of interpretation, chosen in the study proposal, namely, is almost 

entirely restricted to the tale: “A Normalidade do Mundo”, part of the compilation of the book of 

science fiction Confissões do Inexplicável (2007). The analytical study is adjusted according to 

the bibliography in which we consider an interdisciplinary theoretical approach seized in the 

literary studies and the theories of the fantastic. In this proposed perspective, I revisit the concepts 

of fantastic literature, considering it as a set of open studies that make it possible to understand how 

the fantastic is constructed in the narrative and the effects elicited by this construction. From this 

juncture, this thesis is based on the theoretical assumptions of authors such as: Tzvetan Todorov, 

David Roas, Remo Cesarani. I also seek to articulate the idea of the “World View” present in 

Massaud Moisés on the literary narrative and the elements that compose it. From this research it is 

concluded that we unveil the fictional daily life by which it is possible to predict the fantastic and 

that the reader tends to perceive the analogy between scientific fiction and the real before the 

setting of the story. As results, I identify the representative character of the fantastic in the 

everyday world and the rupture in the fragile order of things through human ideals. The Fantastic 

Literature has the meaning of a language whose fundamental status is found in the childhood 

memories, in the dream, in the infinite universe of the imaginary. 

KEY WORDS: André Carneiro. Fantastic literature. Tale. Representation. 
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Introdução 

[...] palavras escritas permanecem sempre as mesmas e a realidade muda 

a cada segundo [...] usamos palavras como caixas mágicas que parecem 

repletas de coisas, mas estão completamente vazias quando as abrimos. 

André Carneiro 

 

 Este estudo tem o objetivo de propor uma leitura do conto “A normalidade do 

mundo”, do livro Confissões do inexplicável (2007), de André Carneiro, sob a perspectiva 

dos estudos de literatura fantástica.  

O fantástico está presente em muitos contos do escritor, especialmente naqueles de 

ficção científica. As reflexões nesse gênero se disseminaram ao longo do tempo, retratando 

as conquistas da ciência impulsionadas pelo avanço nas áreas da física, da astronomia, da 

cosmonáutica, além dos mistérios do universo e da relação entre o homem e o mundo, 

inspirando os pesquisadores da literatura a investigarem, ao lado das características do 

gênero, os elementos fantásticos e sobrenaturais presentes nesse campo literário. No caso 

de André Carneiro, chama-nos a atenção os questionamentos presentes em sua obra sobre a 

dificuldade do ser humano em lidar com os paradigmas de sua existência, o ser e o não ser 

nas relações sociais. 

 Verificando a necessidade de aprofundar as pesquisas na área e visando a contribuir 

com o campo de estudo, nossa análise será norteada pelas seguintes questões: De que 

modo se constrói o universo fantástico na obra de André Carneiro? Qual o papel da ironia 

na construção da visão de mundo no conto? De que modo o enredo e a ação das 

personagens representam as noções de normalidade e anormalidade na narrativa?  

 Como objetivo geral, analisamos a visão de mundo do autor por meio das 

representações fantásticas e da ironia presentes na construção da narrativa. Como objetivos 

específicos, buscamos: divulgar a obra de André Carneiro como forma de aprofundar as 

discussões na academia sobre esse autor; analisar como se estabeleceu o fantástico no 

Brasil, o posicionamento da crítica a respeito de suas publicações e como o gênero é 

trabalhado na obra de André Carneiro; investigar os elementos estruturais que compõem a 

obra, descortinando o cotidiano ficcional e a sua construção. 

 Com base na análise do conto, pretendemos discutir a relação entre fantástico e real 

na obra, concentrada nos momentos de estranhamento causados pelo que é diferente do 

nosso domínio. Para compreender essas relações é necessário esmiuçar a estrutura 

formadora do conto. Seus personagens aparecem no universo ficcional cercados de 
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características intrigantes. Estabelecer um paralelo entre a forma como essa teia de 

relações é construída nos permite enxergar de maneira mais embasada como determinados 

conflitos entre as personagens se estabelecem e, a partir de então, propor a resolução 

desses atos.  

 A evolução da literatura segue um ritmo diferente das demais artes quanto à sua 

forma de produção, um modo próprio no qual gêneros como o fantástico ficaram presos a 

rótulos de histórias menores por determinado período até que as pesquisas acadêmicas 

começaram a surgir. Tal questão se torna complexa e requer um estudo profundo, 

especialmente em relação ao vasto número de publicações, muitas vezes por meio de 

fanzines ou outros modos alternativos. Em certos momentos, o trabalho crítico de análise 

das obras é feito pelo viés do jornalismo relacionado às editorias de cultura e inserido na 

produção de uma cultura pop alternativa. O caráter propriamente literário dessas obras é 

que vai referendar o gênero em si, mas ainda se busca uma forma de estabelecer os 

parâmetros formadores de uma obra e propiciar conhecimento que talvez permaneça fora 

do circuito tradicional.  

 A discussão em torno da temática e do modo como o enredo se desenvolve no 

conto de André Carneiro é importante para a construção da análise. Muitos autores adotam 

o conto como narrativa, porém sua prática foi alterada ao longo do tempo, fazendo com 

que algumas de suas características sofressem acréscimos, como, por exemplo, adquirindo 

temas, aspectos psicológicos e elementos fantásticos na elaboração de seus enredos.  

 Ao partirmos da leitura dos textos ficcionais de André Carneiro para a análise do 

conto selecionado, buscamos compreender a presença do fantástico na sua obra e 

desvendar como se dá essa construção. Tem-se como aporte teórico o estruturalismo à luz 

da teoria do fantástico, por meio das obras de Tzvetan Todorov  Introdução à literatura 

fantástica (2012) e Estruturas narrativas (2006) , referência quando se fala em literatura 

fantástica, permitindo clareza na exposição do ponto de vista estrutural, o que facilita a 

elaboração da análise. O aporte teórico atua no embasamento do estudo, uma vez que a 

narrativa se estrutura de elementos que precisam estar fundamentados. 

  O caráter sistemático das relações entre os elementos decorre da própria essência 

da linguagem, e essas relações constituem o objeto da investigação literária propriamente 

dita. Questionamentos constantes fazem parte do trabalho de André Carneiro, e entre 

esses pontos estão a literatura e o real. No conto, o narrador é um elemento organizador, 
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ponte entre a história e o leitor. Objetiva-se descobrir as estruturas implícitas, tramas e 

visões que constituem um objeto extremamente fascinante e que está presente na obra 

escolhida. 

 Compreendemos a prosa como a estrutura pela qual André Carneiro constrói a 

narrativa. Muitas vezes, a ficção está ligada apenas à denominação “ficção científica”, 

muito embora saibamos  e consideramos neste trabalho  a definição de ficção como 

narrativa literária em prosa.   

 O cotidiano apresentado pelo autor remete a acontecimentos escandalosos e 

inimagináveis que vivenciamos, os quais, no entanto, acabam por passar despercebidos  

quando nos deparamos com certos acontecimentos incomuns em obras ficcionais, 

tendemos a defini-los como imaginários. Nossa formação racional tende a buscar a 

explicação mais lógica e aceitável para determinados fatos; não podemos passar incólumes 

sobre alguns acontecimentos que nos sãos apresentados, por exemplo, os critérios de 

noticiabilidade dos jornais, que constituem o incomum, o que foge ao padrão conceitual.  

Cabe ao receptor da mensagem, que pode ser o leitor de ficção científica, a escolha 

de uma das vertentes que considere mais aceitável para explicar determinado fato. Segundo 

Todorov, tem-se que escolher determinado pensamento para responder ao fantástico que 

nos foi apresentado. 

 Algumas definições sobre a literatura fantástica se disseminaram ao longo do 

tempo, porém é importante salientar que o fantástico narrativo surge pelo diálogo do 

indivíduo com suas tradições e crenças, e essa inspiração é que alimenta a produção ligada 

ao sujeito e à sua realidade. A literatura fantástica apresenta uma viagem com sucessões de 

acontecimentos considerados maravilhosos, góticos, fantásticos, que ocorrem dentro de 

uma trajetória de tempo e espaço, e é testemunhada por seus personagens. 

  A presença de um elemento “fantástico” na narrativa é o que a diferencia de outras 

narrativas, como as de viagem, embora estas algumas vezes possam se enquadrar nos 

contos fantásticos por meio dos elementos sobrenaturais, divinos ou misteriosos que 

contenham. 

Desde os tempos mais remotos, o ser humano convive com fenômenos, muitas 

vezes, inexplicáveis segundo as leis naturais. Mitos ou fatos, tais acontecimentos 

intrigaram e ainda intrigam várias sociedades e culturas. Histórias, contos, relatos e lendas 
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mexem com o imaginário do homem, que incessantemente busca explicações para aquilo 

que não consegue entender.   

 O escritor André Carneiro viveu intensamente a busca pelo conhecimento e a 

inquietude de se colocar diante do desconhecido, pois não havia hesitação em descobrir. 

Esses muitos talentos causam admiração e aguçam a curiosidade sobre sua obra, a 

investigação dos mistérios que permeiam sua escrita e a descoberta do infinito de seu 

imaginário. Ao criar um texto, o autor coloca sua alma, suas vivências, suas memórias e 

seu conhecimento  é isso que faz sua obra ter personalidade, identidade, paixão, não 

hesitar diante das incertezas. Todos esses aspectos estão presentes na obra de André 

Carneiro, pois ele soube como retratar a humanidade em suas diversas formas e 

possibilidades, muitas vezes causando estranhamento.  

A presente dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro apresento a 

abordagem teórica dos fundamentos conceituais usados na pesquisa: os conceitos de 

literatura, literatura fantástica e ficção científica, o posicionamento da crítica e a relação 

entre ficção e realidade em face do fantástico. No segundo, aprofundam-se os aspectos 

teóricos: literatura e visão de mundo, por meio dos conceitos de literatura e representação 

fantástica, o fantástico como cosmovisão e, por fim, a ironia como estruturadora do mundo 

do autor. No terceiro capítulo é completada a análise da obra, com base nas noções 

aprofundadas e contextualizadas nos capítulos anteriores  para isso, dividimos em 

seções, levando em consideração alguns elementos estruturais apontados pela análise, entre 

esses aspectos estão o contexto da obra, narrador, personagens e os deslocamentos que a 

narrativa apresenta. 

  Almejamos que a análise aqui indicada contribua com os estudos literários nesse 

ramo de pesquisa, assim como com sua valorização e maior visibilidade como produção 

literária, trazendo um novo olhar para as produções de literatura fantástica e ficção 

científica, como também para a obra do autor, visto que esse campo de pesquisa é amplo.  

  Procuramos ainda colaborar com o crescimento da crítica sobre a literatura 

fantástica, tendo o apoio teórico de alguns autores e considerando os elementos fantásticos 

e inexplicáveis na obra analisada, elementos que nasceram na oralidade através das lendas 

e se perpetuaram como herança transmitida ao longo do tempo, chegando à modernidade e 

continuando presente nas narrativas atuais.  
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1. ANDRÉ CARNEIRO E A LITERATURA FANTÁSTICA 

 

 Ao longo do tempo, a humanidade tem convivido com fenômenos inexplicáveis 

segundo as leis naturais, e tais acontecimentos intrigaram e ainda intrigam diferentes 

culturas. Sendo tais manifestações tão latentes, a literatura aborda temáticas que envolvem 

os mistérios que rondam o imaginário humano. Na teoria literária moderna surgiu uma 

vertente de análise acerca do tema: a literatura fantástica. O gênero fantástico se concretiza 

pela incerteza diante do inexplicável, é a relação que se estabelece entre o real e o 

imaginário. O fantástico pode se dividir em outros subgêneros, como a ficção científica, 

que é uma das vertentes do trabalho de André Carneiro, na qual o inexplicável acontece 

por meio de elementos futuristas inspirados na ciência e em como ela afeta a sociedade e o 

comportamento. 

 

1.1 Literatura fantástica e ficção científica 

 A literatura fantástica possui como marco de origem o imaginário. Partindo desse 

referencial percebe-se a presença de seres mitológicos, fábulas, romance gótico, ficção 

científica, entre outros subgêneros. A tradição de lendas difundidas através da oralidade na 

evolução das culturas forneceu pormenores a alguns desses relatos. 

Temos diversos autores de obras que exploram essa vertente literária, como Edgar 

Allan Poe nos EUA. Suas obras tiveram relevância pela relação com a cultura gótica, o que 

foi uma grande novidade, introduzindo novas formas de fantástico.  

Baseado no que diz Ceserani (2006, p.11), teóricos como Todorov, buscam 

organizar as diversas formas de narrativa fantástica e estabelecer um conceito de “gênero” 

com ênfase nas diferenças e no território em que o fantástico estaria situado. O estranho, 

normalmente com o elemento medo presente, é narrado em episódios que podem ter 

solução pela razão, contudo de modo intrigante e espantoso, produzindo no leitor ou na 

personagem reações diversas, fazendo surgir o insólito.  

 Utilizamos como teórico referencial para a pesquisa Tzvetan Todorov, pois foi a 

partir de suas obras que se popularizaram os estudos sobre o fantástico. Todorov (2012, 

p.50) aponta o gênero fantástico em subdivisões: estranho puro, fantástico estranho, 
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fantástico maravilhoso, maravilhoso puro. O autor considera, ainda, que no fantástico o 

importante é manter a indecisão. 

 Baseado no que apresenta Todorov (2012, p. 31), entendemos que o avanço das 

pesquisas acadêmicas voltadas para a narrativa fantástica faz surgir uma fortuna crítica que 

serve de referência para o meio acadêmico. A literatura fantástica compreende, desde os 

seus primórdios, uma diversidade de formas. Não pretendemos abarcar todo esse conjunto, 

contudo os contos populares narrados a partir do imaginário nos permitem situar 

historicamente o fantástico na dicotomia entre as visões do cristianismo e do paganismo, 

com a visão de um mundo espiritual regido por acontecimentos desconhecidos. 

 Na visão de Todorov (2012, p. 30), em “um mundo que é o nosso, que conhecemos, 

sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz um acontecimento impossível de explicar 

pelas leis desse mesmo mundo”. Isso faz com que o fantástico seja visto como a resposta 

para feitos inexplicáveis ao olhar humano. Ainda segundo Todorov (2012, p. 50), a partir 

dessa perspectiva se estabelecem duas subdivisões do gênero fantástico: o maravilhoso e o 

estranho. O maravilhoso busca captar situações inimagináveis que deixam o leitor sem 

saber o que é realidade e imaginação, explorando assim o elemento mítico e sobrenatural. 

Já o estranho tem uma explicação plausível, científica ou biológica, para o acontecimento 

narrado. 

 O fantástico constrói no leitor uma incerteza para a situação que o narrador propõe, 

já que sempre deixa dúvida quanto à procedência do acontecimento sobrenatural. A 

personagem utiliza expressões como “não sei se estava sonhando”, “suponho”, “não tenho 

certeza”, entre outras, para gerar indefinição diante do acontecimento. Segundo Todorov: 

O fantástico, como vimos, dura apenas o tempo de uma hesitação: 

hesitação comum ao leitor e à personagem, que devem decidir se o que 

percebem depende ou não da “realidade”, tal qual existe na opinião 

comum. No fim da história, o leitor quando não a personagem toma 

contudo uma decisão, opta por uma ou outra solução, saindo desse modo 

do fantástico. (TODOROV, 2012, p. 47-48) 

 

 A hesitação provocada pelo texto permite a transição do fantástico para o 

maravilhoso. A ausência de convicção quanto ao que é ou não real produz verossimilhança 

no texto, em que o que era familiar para o leitor passa a ser diferente e, muitas vezes, 

inexplicável. Tomando por base Todorov (2013, p. 115), aprofundaremos a discussão 

sobre realidade e ficção empregando o termo “verossimilhança” em seu significado mais 

simples, o de análogo à realidade. O teórico ressalta as condições básicas para a existência 
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do fantástico: o leitor deve avaliar o mundo das personagens como o seu mundo e estar 

diante de uma hesitação entre a explicação natural e uma explicação sobrenatural para os 

eventos apresentados.  

Em um segundo momento, essa hesitação pode também ser vivenciada pela 

personagem, de modo que o leitor se espelhe na vivência insólita. Por último, é necessário 

que tome uma atitude em relação ao texto  “ele recusará tanto a interpretação alegórica 

quanto uma interpretação poética” (TODOROV, 2012, p. 39). Para Todorov, a leitura não 

pode ser feita buscando-se outro sentido para as palavras, um sentido alegórico, nem 

considerando-se as palavras ao pé da letra.  

 A inquietação e o suspense provocam no leitor e/ou na personagem reação e 

explicação sobrenaturais para os fatos. As narrativas de horror podem ser englobadas na 

literatura fantástica, e o medo, por exemplo, provocaria a hesitação defendida por Todorov 

como definidora do fantástico. Assim, a presença da hesitação está condicionada à 

percepção do acontecimento insólito. 

 David Roas (2014, p. 40), no livro A ameaça do fantástico, ao analisar as definições 

de Todorov considera que o leitor tem uma percepção ambígua dos acontecimentos 

relatados e compartilha com o narrador ou com outra personagem essa percepção. Para 

Roas, a definição é vaga e muito restrita, pois muitos relatos não se enquadrariam nessa 

hesitação, e a explicação sobrenatural para os fatos narrados concluiria o relato, embora 

perceba que, em Todorov, tanto leitores quanto personagens percebem o momento de 

hesitação. No entanto, para Roas, o fantástico não se define apenas pelo momento de 

hesitação. A sua perspectiva teórica é fortemente realista, pois possibilita uma ruptura de 

parâmetros que conduzem à ideia de realidade do leitor, que deve reconhecer e se 

reconhecer no espaço do texto. Por essa razão, o fantástico é inquietante, e a presença de 

um elemento ou evento sobrenatural é que permite a sua invasão no nosso mundo. 

 Ainda com base no pensamento de Roas (2014, p. 31), a literatura fantástica, 

propondo uma quebra do real, gera um descompasso. O leitor, ao contrastar o fenômeno 

sobrenatural com a concepção do real, realiza essa fratura. A hesitação não é o único 

aspecto definidor do fantástico, entretanto deve ser observada como um dos componentes 

para análise da literatura fantástica. 

 Remo Ceserani (2006, p. 68) aponta “procedimentos formais e sistemas temáticos 

que (embora não sendo exclusivos dele) são muito frequentes no mundo fantástico”. Ele 
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estabelece expressões narrativas e retóricas amplamente aplicadas ao modo de 

esquematizar o fantástico. Segundo ele, pode-se estabelecer os eixos temáticos e 

procedimentos retóricos frequentemente utilizados no modo fantástico da seguinte forma: 

posição dos procedimentos narrativos no próprio corpo da narração; narração em primeira 

pessoa; forte interesse pela capacidade projetiva e criativa da linguagem; envolvimento do 

leitor: surpresa, terror, humor; passagem de limite e de fronteira; objeto mediador; elipses; 

teatralidade; figuratividade; detalhe.  

Quanto ao sistema temático recorrente na literatura fantástica, Ceserani (2006, p. 

77) elenca a noite, a escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo; a vida dos 

mortos; o indivíduo, sujeito forte da modernidade; a loucura; o duplo; a aparição do 

estranho, do monstruoso, do irreconhecível; Eros e as frustrações do amor romântico. 

  Como apresenta o autor, outras modalidades literárias podem utilizar-se desses 

sistemas narrativos e temáticos. Certamente, outras temáticas não esquematizadas por 

Ceserani aparecem na literatura fantástica, mas é preciso considerar que o autor faz uso de 

uma seleção cuja base é uma pesquisa feita por ele a partir de textos fantásticos, citando 

exemplos de narrativas de épocas distintas. 

  De acordo com Ceserani, antes de se estabelecer como gênero, o fantástico era 

definido como modo, porque ao longo do tempo seus romances exploravam o medo, ideias 

irracionais e até mesmo os dogmas indiscutíveis da fé. Todos esses modos narrativos 

utilizam uma visão fantástica. 

Delimitação de uma modalidade do imaginário indicando sua visão do 

fantástico, proveniente do exame de uma série de textos literários: [...] o 

fantástico surge de preferência considerado não como um gênero, mas 

como um “modo” literário, que teve raízes históricas precisas e se situou 

historicamente em alguns gêneros e subgêneros, mas que pôde ser 

utilizado  e continua a ser, com maior ou menor evidência e capacidade 

criativa  em obras pertencentes a gêneros muito diversos. (CESERANI, 

2006, p. 12) 

  

 Ceserani apresenta, ainda, uma tendência do campo de ação do fantástico, que é a 

de expandir-se sem limites históricos a todas as formas de criação literária nas quais se 

encontram a ficção científica, o terror, o gótico e o metarromance contemporâneo. O 

teórico parece divergir dessa tendência à qual falta clareza contextual, contudo a crítica 

tende a utilizar o termo “fantástico” para caracterizar as narrativas que abordam os temas 

mencionados acima.   



18 

 

 

 

 Por outro lado, Ceserani (2006, p. 45) chama a atenção para a limitação da 

terminologia de Todorov, dado o seu caráter generalizante, e generalizadas tendências, já 

que o fantástico descrito pelo crítico búlgaro-francês mistura-se com grande quantidade de 

outros produtos literários, até mesmo da literatura de consumo, prejudicando a 

identificação eficaz.  

 Ainda baseado em Cesarani (2006, p. 45) Compreende-se, pois, que o elemento ou 

acontecimento capaz de agregar as formas díspares da literatura fantástica é o sobrenatural, 

caracterizado por manifestações insólitas e assustadoras que apresentem como traço 

comum, a inexplicabilidade e a falta de existência objetiva. 

  A literatura fantástica está aberta à decifração, é fruto do imaginário dos seres 

humanos. A ficção científica alimenta-se das descobertas científicas e, muitas vezes, dos 

problemas que angustiam o homem diante das transformações tecnológicas, procurando 

definir ou profetizar o futuro. Pode ser definida em sentido estrito como um gênero que 

engloba as obras que têm o elemento científico em sua composição de forma generalizada. 

 Consideramos que a evolução da ficção científica brasileira não se deu da mesma 

forma que em outros lugares, sendo a forma de publicação distinta do que acontece nos 

Estados Unidos, por exemplo, não apenas pela diferença cultural existente, mas também 

pela própria forma de publicação e distribuição. Conforme afirma Cunha (1974, p. 6), “a 

ficção já desenvolvida nas revistas americanas do tipo Weird Tales, Astounding ou 

Amazing Stories, que surgiram na década de 1930 nos Estados Unidos, tardou a ser 

conhecida no Brasil, exceto em círculos muito restritos”. 

De acordo com Cunha (1974, p.19) o sistema de publicação e distribuição de livros 

era precário, os meios de comunicação dificultavam a propagação da cultura voltada aos 

livros, tornando ainda mais difícil a disseminação de entretenimento, baseado em fanzines 

e pulps.  

Segundo Giroldo (2008, p. 64) nos séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial e a 

revolução científica acarretaram mudanças expressivas na sociedade, especificamente com 

o desenvolvimento do método científico, utilizado para construir uma visão diversa do 

teocentrismo para explicar, entender e estudar os acontecimentos. Aliadas a essa 

efervescência de mudanças estão as grandes descobertas da ciência, que mudaram não 

apenas o modo como o homem enxerga os acontecimentos, mas como a própria sociedade 

está organizada. 
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 A falta de comprovação científica para alguns fenômenos denominados 

sobrenaturais, as inovações tecnológicas que alteraram o modo de produção e as relações 

sociais que transformam o cotidiano produzem no ser humano uma reflexão e fazem surgir 

na literatura relatos que englobam aventuras, fantasia, mistérios. 

 Nas primeiras publicações do gênero, esses aspectos estavam muito presentes. 

Baseado no que lemos em Cunha (1974, p.27), observamos que ao longo do tempo, como 

todo gênero literário, a ficção científica passou por transformações, buscando abordar 

outros temas mais insurretos e questionadores, como drogas, sexo, o uso das novas 

tecnologias, a corrida espacial, o niilismo.  

A ficção científica surge no contexto de uma sociedade modificada em seu cerne 

nos países onde se deu o processo de revolução industrial e tecnológica, que naturalmente 

reverberaram por todo o corpo social e, posteriormente, em todos os demais países.  

  É certo que o gênero surgiu, no Brasil nas décadas de 1940, de forma inesperada, 

com algumas produções que, com o passar do tempo, tornaram-se referência, mas é certo 

também que existe no âmbito acadêmico espaço para pesquisa sobre o gênero e sobre os 

autores, como é o caso de André Carneiro.  

 De acordo com Cunha (1974, p. 27), a literatura fantástica no cenário brasileiro é de 

certa forma obscurecida pelo desconhecimento de uma parcela da população, o que torna a 

sua produção escassa de fortuna crítica no meio acadêmico. Com Machado de Assis (O 

imortal, 1882) e Monteiro Lobato (O presidente negro, 1926) exemplificamos a existência, 

ainda que de forma eventual, de contos fantásticos na literatura brasileira tradicional. 

A divulgação desse gênero era exercida por comunidades de leitores e autores que 

debatiam e escreviam sobre as produções. André Carneiro, por exemplo, escreveu o ensaio 

Introdução ao estudo da science fiction (1968). Esse fato remete à ausência de fortuna 

crítica sobre tais autores e suas obras. O que foi escrito sobre ficção científica no Brasil, 

por exemplo, por Fausto Cunha (1974), reconhece a influência dos clássicos estrangeiros, 

determinando uma crítica literária feita de modo comparativo com o que era realizado no 

país.   

 Segundo Cunha (1974, p. 17), a falta de um pronunciamento da crítica que 

respaldasse a produção da ficção científica brasileira por parte dos autores independentes 

deve-se também à exiguidade de teorias pormenorizadas e não generalistas sobre a sua 

conceituação. As considerações sobre as publicações do gênero por parte dos leitores, 
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inclusive pela forma como era feita em fanzines, influenciaram certo conceito elitista que 

depreciava o trabalho da crítica independente. 

  Manifestações que não gozam de prestígio canônico, como a ficção científica, 

muitas vezes são consideradas de forma pejorativa, sofrendo ataques que se dirigem ao 

conjunto de sua produção, classificando-as como literatura periférica, marginal, como todo 

movimento que fuja aos padrões já referendados. 

 A produção literária de ficção científica, no Brasil, torna fértil o campo de 

discussões, especialmente quando tratamos de aspectos formadores em um país com certo 

complexo de inferioridade e de valorização da cultura exterior. Não nos espanta que as 

obras aqui produzidas necessitem de reconhecimento de críticos internacionais. Nesse 

sentido podemos afirmar que a literatura fantástica necessita de prestígio como objeto 

mercadológico que colabore para preencher um espaço vago de transformação para a 

academia. 

  Tomando como fonte o pensamento de Camarani (2014, p. 186), a presença de 

contos de literatura fantástica pode ser observada na atualidade em diversas ferramentas 

proporcionadas pelas novas tecnologias da comunicação e o avanço da internet como meio 

de propagação e de debate em âmbito maior que no passado. Paulatinamente afastando-se 

de uma posição de esquecimento e marginalidade, os autores e as obras têm a possibilidade 

de ressurgir com suas estimulantes contribuições, fomentando o debate sobre a produção 

do fantástico e seus subgêneros graças à inserção dessas discussões.  

 A literatura fantástica tem alcançado ao longo do tempo novos espaços, fazendo 

emergir publicações de antologias esquecidas. Aliados à produção ficcional do fantástico, 

os novos meios de consumo desse segmento têm possibilitado divulgação ampla, 

provocando um novo olhar para o fantástico.  

 Podemos considerar que, quando do surgimento dessas obras ainda envoltas em um 

contexto de transformações intensas na indústria e na ciência, elas reverberam em questões 

vigentes em nossa sociedade. Mesmo aqueles que estão em concordância com o momento 

atual se ressentem de um temor do que é incógnito; parte desse receio pode ser atribuída à 

velocidade dos acontecimentos sem que se tenha a capacidade de assimilar suas 

transformações e as consequências que elas trazem à vida das pessoas, não havendo tempo 

para processar racionalmente tantas informações. 
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Com base no pensamento de Roas (2014), os discursos da religião, da filosofia e da 

ética, envoltos em tradição e princípios de sustentação para a condução de nossa vida, se 

mostram insuficientes para conduzir o pensamento à frente de tais transformações. Perante 

as atrocidades colocadas diariamente em evidência sobre nós, tanto através da 

espetacularização midiática da violência e do terror quanto dos padrões de vida impostos 

pelo consumismo exacerbado em nossa sociedade, acreditamos que a razão torna-se um 

refúgio e uma incógnita. Muitas vezes, o real encontra caminho no ficcional, bem como a 

fantasia se estabelece em um espaço de verossimilhança. 

 A utilização de um modelo que comporte os questionamentos e a intranquilidade do 

ser humano diante de tantos acontecimentos surgidos no âmbito do inexplicável de forma 

racionalmente aceita faz com que nos voltemos para o gênero fantástico, tanto na literatura 

como no cinema ou nas artes visuais. 

 Durante muito tempo, os críticos não dispensaram a devida atenção às obras que se 

identificassem como pertencentes à literatura fantástica, o que se comprova por meio da 

restrita historiografia literária nacional. No entanto, com o crescimento não só das 

publicações, mas do público consumidor e do mercado editorial, o meio acadêmico teve de 

se dedicar às produções quase por obrigação, com a criação de grupos de pesquisa em 

universidades, defesa de dissertações e teses, voltando seu olhar para obras até então 

imperceptíveis. 

 O espaço conquistado pela literatura fantástica propiciou ao público o 

preenchimento de um vazio com relação a eventos que pudessem suprir a demanda por 

uma harmonia entre ficção e crítica, aliando movimentos em torno de um único propósito, 

a convivência entre os movimentos alternativos e marginais e a vivência acadêmica. Dessa 

forma pode-se perceber o envolvimento da classe acadêmica em torno das discussões sobre 

a produção fantástica e o direcionamento da crítica. 

 Ao traçarmos um panorama no momento em que a crítica se debruça sobre a 

produção ficcional brasileira, devemos considerar que de fato alguns projetos editoriais se 

estabeleceram no país, além das publicações das revistas nacionais com cunho editorial 

ficcional. Conforme aponta Cunha (1974, p.11) houve, simultaneamente, projetos 

editoriais voltados ao gênero de ficção científica. Podemos citar como exemplo mais 

representativo dessa iniciativa a editora GRD, do Rio de Janeiro.  
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 Ainda de acordo com Cunha (1974, p.12), entre os anos 1960-70 teve início um 

novo momento para a ficção científica brasileira, conhecido como “geração GRD”, sigla 

que vem das iniciais do nome do editor Gumercindo Rocha Dórea. A sua atuação no 

mercado possibilitou um estímulo à produção nacional, com a publicação de trabalhos de 

autores iniciantes ou escritores brasileiros experientes que desejavam se aventurar pelo 

mundo do fantástico, como também com a publicação de livros de ficção científica 

internacionais já consagrados, incentivando a divulgação desses autores no Brasil. 

Devemos mencionar, também, outra editora que se destacou no período: a Edart, em São 

Paulo. Dentre os autores publicados por ela está o consagrado poeta da geração de 45, 

André Carneiro. As publicações feitas pela GRD tornaram-se as mais importantes da 

época, e o seu pioneirismo fez com que se denominasse “geração GRD” o grupo de autores 

que publicavam e escreviam ficção científica.   

 Para cunha (1974, p. 12), houve a convergência de interesses individuais  ao 

mesmo tempo que compartilhava-se interesses e sociabilidades tendo a ficção científica 

como meio comum. Ela tornou-se a base para os membros do grupo de escritores das 

publicações, uma premissa para o investimento nessa literatura no contexto da época. Ao 

se destacar dentre as publicações do gênero, a editora tornou-se importante pelo seu 

pioneirismo e pela longevidade do interesse por ele, além de editar obras que se tornariam 

publicações consagradas. Também foi responsável pela mudança até então inédita no país, 

pioneira em apostar no gênero até então desconhecido e de certa forma rejeitado.  

 A partir de uma premissa e um olhar comum sobre o que se entendia por esse novo 

movimento cultural, a ficção científica tornou-se elo, elemento comum de integração e 

unificador diante das possibilidades apresentadas aos membros formadores desse 

movimento.  

 Segundo Cunha (1974, p.13), a “primeira onda” , como ficaram conhecidas as 

publicações da editora GRD  tornou-se um marco para o Brasil, em virtude das 

publicações de antologias, romances e coletâneas de contos, um momento importante para 

a literatura brasileira. Como dissemos, nos anos 1980 surgiram muitas publicações editadas 

por fãs através de fanzines, publicações que englobavam resenhas, contos e matérias 

relacionadas ao gênero.  

 Podemos entender, baseado no que apresenta Cunha (1974, p.13), que quando o 

movimento editorial volta-se para a publicação de escritos de ficção científica acaba por 
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validar um movimento prévio e, dessa forma, estabelece um parâmetro não existente até 

então no mercado editorial brasileiro. Diante disso surge a importância de uma editora 

como a GRD, que vinha a referendar a produção da ficção fantástica.  

 Embora o processo não tenha sido colocado em prática e pensado dessa forma, foi 

sofrendo mutações e convergências até tornar-se esse marco do gênero no Brasil. De fato, 

devemos considerar as publicações como referência e símbolo de visibilidade 

anteriormente não alcançada, possibilitando especialmente aos escritores principiantes se 

fixar no cenário literário.   

 Ainda baseado no que apresenta cunha (1974, p. 15), a indústria editorial brasileira 

foi alvo de interesses políticos, e por volta da década de 1950 o governo criou uma política 

de financiamento e incrementos na área, acompanhando as transformações econômicas 

pelas quais o país passava, o que possibilitou a ampliação do mercado editorial, 

aumentando-se o número de publicações.  

 Seguindo o pensamento de Cunha (1974, p. 17), as editoras, atentas a esse 

movimento que favoreceu o aumento do consumo e da segmentação das publicações, 

possibilitaram a disseminação e facilitaram a circulação de obras entre os simpatizantes do 

gênero. Esse movimento de mercado potencializado pelas bancas de jornal viabilizou o 

aumento do consumo de tipos específicos de literatura por meio da facilidade de difusão, 

circulação e acesso. Embora não possamos afirmar que o método de divulgação tenha sido 

amador, sabemos que a difusão dos textos e dos escritores não foi feita pela mídia.  

 As estratégias mercadológicas da época permitiam experiências e táticas de 

veiculação de divulgação das publicações bem distintas das que acontecem atualmente nas 

grandes editoras, o que possibilitava aos pequenos editores vencerem as adversidades. 

Podemos simbolizar a editora GRD como pioneira, renovadora e diversificada para a 

época, com uma postura vanguardista que não admitia intervenções em suas escolhas; por 

esse fato seu editor foi considerado insistente e descobridor de grandes talentos. 

 Baseado em Cunha (1974, p. 17), quanto à questão temporal em que se deu a 

entrada da ficção científica na linha editorial brasileira com mais veemência, foi por volta 

de 1960, momento também denominado “primeira onda da ficção científica brasileira”. 

Esse período coincide com a propagação do gênero na América Latina, com aumento no 

número de obras publicadas e com os autores empenhados em disseminar o gênero. Essa 

propagação também coincide com os avanços da corrida espacial. No mesmo período foi 



24 

 

 

 

lançada a primeira antologia de ficção científica publicada no Brasil, Maravilhas da ficção 

científica (Cultrix), publicação que forçou um posicionamento da crítica em torno do 

caráter relevante do gênero, apesar de conter exclusivamente escritores estrangeiros.   

 Em 1985 foi formado o clube de leitores de ficção científica brasileira responsável 

por publicar fanzines e, posteriormente, criar uma página na internet com o intuito de 

solidificar a presença do gênero em suas diversas manifestações no cenário literário e 

editorial brasileiro. A produção literária de ficção científica no Brasil não é um fenômeno 

esporádico, mas uma construção solidificada ao longo do tempo. Como comprovação 

dessas afirmativas pode-se observar, em um breve mapeamento das dissertações 

produzidas nas universidades brasileiras, número relevante de pesquisas com essa temática.  

 Baseando no pensamento de Cunha (1974, p. 19), ao pensarmos no contexto em 

que as edições GRD surgiram no país e no movimento vanguardista que o seu editor 

fomentou, temos um marco para o gênero fantástico no Brasil e para a literatura nacional. 

Esse papel de precursor do gênero demonstra quão visionário foi o projeto, fazendo com 

que até hoje se ambientem discussões em torno da importância dessa editora para a 

construção de um histórico do gênero no país e para a manutenção da memória da ficção 

científica. A GRD se consolidou como fator novo e extremamente relevante para uma 

transformação em nosso cenário literário e editorial. Além das publicações inéditas que se 

tornaram consagradas, a editora também foi responsável por reedições marcantes. 

  A mais importante ação da editora foi publicar autores que teriam posição de 

destaque no cenário brasileiro. André Carneiro, um dos escritores que se tornariam um 

nome dominante na área, publicou livro emblemático sobre a ficção científica no país, 

Introdução ao estudo da science fiction (1968), trabalho precursor, de grande relevância 

pelo levantamento minucioso e bastante acertado.   

  Ainda segundo Cunha (1974, p. 19) A ficção científica da primeira onda foi 

marcada pela escrita do novo numa visão humanística, merecendo destaque a obra de 

André Carneiro na medida em que seus textos se colocam de forma pioneira. Abandonando 

o fascínio pelo desenvolvimento tecnológico  marco e influência dos primeiros escritos 

do gênero não só no Brasil, mas também na origem dos escritos de ficção científica nos 

Estados Unidos, Europa e vários países que lhe deram origem , foi adiante nos temas, 

tecendo considerações sobre os problemas humanos diante de um futuro que se 
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apresentava cheio de mudanças e transformações, refletido no cotidiano e nas relações 

pessoais, causando antagonismo.  

Talvez também essa percepção do autor o tenha tornado referência, fazendo com 

que desse um salto internacional, com publicações e reconhecimento, o que o torna um 

nome de respeito no movimento de escritores de ficção científica na geração GRD. É justo 

deixar registrado que outros nomes se destacaram, como Nélida Piñon, Gerardo Mello 

Mourão e Rubem Fonseca. Como este trabalho aborda especificamente a obra de André 

Carneiro, não podemos deixar de citar com maior enfoque sua passagem por essa editora 

que se caracteriza como referência, consolidando um movimento que já estava presente no 

cenário literário brasileiro, embora de forma tímida, com algumas publicações esporádicas. 

 As edições GRD sempre tiveram como destaque a ficção científica, tornando-se o 

gênero de maior destaque e vendagem, embora o editor tenha tido uma postura sempre 

ambígua na publicação, entre o conservadorismo de ideias tradicionais e um suposto 

futurismo fomentado pelo interesse da academia na trajetória da editora e da geração de 

escritores de sua época. O estudo é necessário, pois a editora imprimiu um novo aspecto na 

percepção de literatura fantástica no Brasil.  

 Baseado no pensamento de Causo (2003, p. 70), podemos interpretar que a ficção 

científica brasileira se estabelece a partir de um modelo de desenvolvimento referendado 

pelo público e depois pelo cânone literário representa olhar e refletir sobre as práticas 

literárias e sobre como o público tem se manifestado a respeito das informações que 

recebe. Afinal, no contexto da atualidade, as transformações acontecem rapidamente e de 

forma avassaladora, causando transformações significativas que poderiam fazer parte do 

enredo de ficção científica. As mudanças no comportamento social e a interação que a 

internet e os novos meios de comunicação provocam em gerações diferentes  e como 

essas pessoas reagem às transformações provocadas pela tecnologia e pela informação  

fazem surgir um novo pensamento do público, menos institucionalizado. 

 Assim sendo, o desenvolvimento da ciência como um todo é cada vez mais global 

e interativo, acessível a qualquer pessoa, pelo menos no campo da informação, o que 

fomenta no ser humano um pensamento fascinante e perplexo sobre as conquistas da 

ciência e sobre o que será possível realizar com esses avanços.  

  A produção da literatura de ficção científica no Brasil reflete esse estado de 

espanto com relação aos acontecimentos do mundo moderno, assumindo o papel de 
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mediadora nessa relação. O receio do novo, abordado tantas vezes, se traduz na escrita 

ficcional de forma a extravasar as angústias, como ressalta Cunha (1974, p. 17)  a ficção 

científica entrou na vida diária de todos nós. Esse sinal de interesse pode ser comprovado 

com as produções televisivas, com os computadores e a internet, os smartphones, os 

reatores nucleares, os noticiários, os jornais e revistas. Todos esses espaços abertos à ficção 

propiciaram um incentivo à produção nacional, corroborando não apenas a aceitação do 

gênero nos primeiros anos, mas sobretudo fomentando a escrita de autores nacionais como 

André Carneiro.  

 É necessário revisitar essas questões a fim de possibilitar a reflexão sobre o gênero 

no Brasil, valorizando a produção, que, embora exista há mais de um século no país, 

continua necessitando de visibilidade, além de possibilitar uma discussão sobre a própria 

construção da identidade literária brasileira. 

 

1.2 André Carneiro e a literatura fantástica no Brasil  

O gênero fantástico brasileiro pode ser encontrado ao longo do tempo nas obras de 

autores consagrados pela tradição literária nacional. O gosto pelo fantástico reafirma-se 

durante a fase do Realismo-Naturalismo, quando a preocupação positiva se sobrepõe à 

ciência e à técnica. Diante de uma proibição imposta pela tradição do cânone literário 

brasileiro, a narrativa fantástica não pôde constituir-se de forma sólida. Isso ocasionou o 

desconhecimento de boa parte da obra de autores que se destacaram em outras estéticas.  

 No Brasil, André Carneiro é um dos nomes dominantes na ficção científica, talvez 

um subgênero do fantástico. Em suas obras aborda a ironia, a sensualidade e o estranho, 

explorando elementos místicos, o horror e o suspense literário. Em certos momentos da 

narrativa, o fantástico pode surgir como determinado acontecimento estranho em si 

mesmo, afetando nossa percepção e fazendo surgir situações de proximidade, propiciando 

a comparação com informações parecidas sem que tenham relação entre si. Podemos 

exemplificar com a passagem do conto Escuridão (1963) desse autor, no qual o fato 

estranho do desaparecimento de qualquer forma de luz, de modo inexplicável, permite 

estabelecer uma relação de semelhança com um fenômeno natural, um eclipse ou uma 

simples diminuição da eletricidade, porém, nenhuma dessas suposições tem relação 

imediata em si, permanecendo o fato como fantástico, pois cada leitor estabelece uma 

percepção particular sobre o acontecimento: 



27 

 

 

 

A luz do sol parecia mais enfraquecida, as casas e objetos cercados de 

uma crescente penumbra. No início julgaram ser uma ilusão ótica, mas, à 

noite, a própria luz elétrica estava mais fraca. (CARNEIRO, 1963, p. 1) 

 

Utilizando a definição de fantástico segundo a qual ele se caracteriza pelo conflito 

entre o real e o impossível, Roas (2014, p. 32) diz que, para identificar um fenômeno como 

impossível, precisamos compará-lo à concepção que temos do que é real. O impossível é 

algo que não pode ser, algo que não podemos explicar.  Uma das condições essenciais nas 

obras fantásticas é que os eventos ocorram em um mundo como o nosso, ou seja, 

construído em função da ideia que temos de realidade. 

  Podemos considerar, também, que a narração fantástica não pode ser definida 

somente pelo duvidoso, mas pela hesitação e as quebras de convenções sociais postas em 

análise. Quando pensamos nas representações literárias dos contos maravilhosos de ficção 

científica, realismo mágico, entre outros, percebemos a abrangência e a possibilidade de 

perspectivas dos estudos literários para as produções contemporâneas, possibilitando uma 

relação com temas próximos, o contato com outras áreas do conhecimento, por exemplo, a 

linguística, a psicologia, o cinema, entre outras. 

As muitas definições de literatura fantástica e seus gêneros se disseminaram, 

porém, é importante salientar que o fantástico partindo da narração surge pelo diálogo do 

indivíduo com suas tradições e crenças, e essa inspiração é que alimenta a produção ligada 

ao sujeito e à sua realidade. 

O fantástico implica, portanto, não apenas a existência de um 

acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói; mas 

também uma maneira de ler, que se pode por ora definir negativamente; 

não deve ser nem “poética”, nem “alegórica”. (TODOROV, 2012, p. 38) 

 

 Baseado no que diz Causo (2003, p.77), a literatura fantástica apresenta uma 

viagem com sucessões de acontecimentos considerados maravilhosos, que ocorrem numa 

trajetória de tempo e espaço, e é testemunhada por suas personagens. Nessa projeção 

tendem a se posicionar entre um evento ou outro. A presença de um elemento “fantástico” 

na narrativa é o que a diferencia de outras narrativas, como as narrativas de viagem, 

embora estas algumas vezes possam se enquadrar nos contos fantásticos por meio dos 

elementos sobrenaturais, divinos ou misteriosos que contenham. Ao pensarmos o fantástico 

nessa perspectiva, descobrimos que escritores brasileiros consagrados, como Monteiro 

Lobato, trabalham esses conceitos em seus livros por meio da descrição de lendas, com o 
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fantástico presente, muitas vezes, em forma de histórias infantis que habitam o imaginário 

da fantasia, a matéria-prima da literatura fantástica.  

A necessidade de realismo presente na escrita fantástica corrobora uma reação 

intensificada no leitor ao ser colocado diante de um fato inexplicável  aí reside a 

criatividade do autor, ao criar diferentes modos de surpreender, despertando o interesse do 

leitor e evitando que com o passar do tempo ele deixe de se maravilhar. A construção do 

conflito entre o real e o impossível permite uma situação de rompimento de padrões entre o 

que o leitor considera realidade, segundo o que pensa Roas (2014, p. 34), e a reprodução 

no texto do funcionamento da realidade física, palpável, como condição necessária para um 

texto de literatura fantástica.  

 Ao pensar como o fantástico se apresenta na obra de André Carneiro, vejo o 

conceito de fantástico como algo que permite especificar sua escrita, causando 

estranhamento a quem se esmera na procura de sua compreensão. André Carneiro aduziu à 

ficção científica brasileira textos que contêm questionamentos de grande relevância para 

pensarmos a sociedade e sua organização, temas como o conservadorismo social, a cultura 

das drogas, a não permanência do real e as dificuldades de comunicação na modernidade.  

 A escrita de André Carneiro repercute em suas histórias de ficção científica 

conquistas reais ou imaginárias da ciência, impulsionadas pelo avanço nas áreas da física, 

da astronomia, da conquista do espaço, dos mistérios do universo e da vida humana, como 

também da relação do homem com o mundo e com os outros seres, possibilitando aos 

pesquisadores aguçarem o interesse em investigar esses elementos presentes em tal escrita.  

 Encontramos nos contos de André Carneiro elementos próprios do gênero 

fantástico que lhe conferem peculiaridades basilares, como também o próprio estilo do 

autor, que se desvencilha da homogeneidade, singularizando sua escrita de modo 

característico.  

 O autor demonstra a relação entre o fantástico e o real presente na obra. Os 

momentos de estranhamento causado pelo que é diferente do nosso domínio são aspectos 

contínuos em seu texto. Para compreender como se estabelece essa relação é necessário 

esmiuçar a estrutura formadora, de modo que possamos tecer considerações sobre o 

conflito entre o real e o impossível como característica do fantástico.  

 A hesitação e a quebra de convenções sociais postas em análise nas representações 

literárias dos contos de literatura fantástica mostram a abrangência de perspectivas dos 
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estudos literários, construindo uma relação com temas próximos de outras áreas do 

conhecimento, por exemplo, a linguística, a psicologia e o cinema. As reflexões 

possibilitam contribuições teóricas referenciais e trazem caminhos e possibilidades para a 

compreensão da produção fantástica, dada a relação direta da influência de aspectos do 

fantástico na construção dos mistérios que povoam a cultura brasileira. De acordo com 

Causo: 

A viagem fantástica pode ser definida como uma sucessão de eventos 

fantásticos ou maravilhosos, ocorridos dentro de uma progressão no 

tempo e no espaço, e testemunhada por personagens que tendem a se 

manter, de um evento a outro. A noção de “eventos fantásticos” ou 

“maravilhosos” (incluindo a presença de um destinador supranatural e de 

uma transcendência do herói) é o que a separa de outras narrativas de 

viagens ou de aventuras. A natureza do evento ou fato fantástico ou 

maravilhoso pode ser divina, demoníaca ou misteriosa. (CAUSO, 2003, 

p. 77) 

 

  A sequência de eventos fantásticos proposto por Causo, pode ser visto no conto 

quando a personagem Houdane se realiza uma sucessão de ações misteriosas para 

conseguir realizar o que planeja.  Esses eventos insólitos incluem a presença de um 

elemento misterioso que é o livro mágico e em outro momento o fato fantástico acontece 

no depósito com a manipulação de elementos orgânicos que não ficam claros para o leitor.    

Na construção de sua narrativa, André Carneiro apresenta personagens que 

aparecem no universo ficcional cercadas de conflitos e solidão, entre outros aspectos do 

comportamento humano. Estabelecer um paralelo entre a forma como são construídas tais 

relações sociais e como o leitor assimila, nos permite enxergar de forma clara como 

determinados conflitos se instauram e, a partir daí, analisar tais episódios. Para 

exemplificar, vejamos uma passagem em que o protagonista do conto “Habitar uma 

formiga” faz menção a um de seus conflitos: “ Você sabe, eu me divorciei há poucos 

meses, parece até que sinto falta de uma rotina que eu abominava...” (CARNEIRO, 2007, 

p. 398). 

 O caráter intrigante da fala da personagem desse conto acaba por referendar essa 

visão de refletir, através da literatura, as dificuldades enfrentadas no cotidiano: “Prefiro 

conversar com você coisas pessoais... Sabe, eu escondo muito, mas quero me abrir, tenho 

passado dias angustiados, sozinho, sem saber o que fazer...” (CARNEIRO, 2007, p. 397). 

  A personagem do conto aparenta ser um ser humano sintonizado com a realidade 

contemporânea, transparecendo ao leitor alguma intimidade, convidando-o a participar de 
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seus conflitos. Nesse momento, André Carneiro demonstra como o fantástico pode dividir-

se e encaminhar acontecimentos sobrenaturais para uma função social, permitindo assim 

que o elemento insólito torne-se um argumento para discutir temas que são considerados 

tabus. Conforme aponta Todorov: 

Tomemos por exemplo os temas do tu: o incesto, o homossexualismo, o 

amor a vários, a necrofilia, uma sensualidade excessiva... Mais do que um 

simples pretexto, o fantástico é um meio de combate contra uma e outra 

censura: os desmandos sexuais serão melhor aceitos por qualquer espécie 

de censura se forem inscritos por conta do diabo. (TODOROV, 2012, p. 

167) 

 

 Essa função social do sobrenatural é frequentemente utilizada pelo escritor em seus 

livros e está presente nos contos da obra Confissões do inexplicável. Tal forma de 

construção narrativa continuará sendo explorada ao longo dos capítulos, uma vez que o 

autor se utiliza da narrativa fantástica; a relação, o diálogo entre personagem e leitor está 

no íntimo desse gênero, tendo como uma de suas características deixar este último 

pensativo ou em estado de encantamento. 

 

1.3 O fantástico em A normalidade do mundo 

A narrativa conta a história do jovem Houdane, desde sua infância, e suas 

aventuras, com elementos típicos de contos de fadas, até a transição para a vida adulta e a 

constituição de uma família, passando pela perpetuação de métodos ao filho. O modo 

como a narrativa se desenvolve aponta para a proposta do autor de retratar os eventos 

fantásticos a fim de possibilitar ao leitor novas interpretações e utilizar a literatura como 

forma de representar a realidade social e humana porque, de acordo com o pensamento de 

Candido (2006, p. 21), acreditamos que a literatura deva desempenhar o papel de 

formadora do caráter dos indivíduos. 

Considero o conto uma narrativa fantástica, visto que no seu desenrolar vão 

surgindo situações de difícil explicação no mundo real, com a crença em rituais que 

alteram a ordem natural do mundo:  

Na véspera dos exames, de um velho livro com histórias de fadas, bruxas 

e feiticeiros, extraiu algumas palavras mágicas, como “abracadabra”, 

“sim, salabim”, etc.; etc.; que usava para conseguir coisas, conforme a 

situação. (CARNEIRO, 2007, p. 474) 
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É a vida de um jovem que vai sendo construída com base em fatos inexplicáveis, o 

uso de palavras misteriosas e regras combinadas com um tipo de magia que não se 

consegue explicar de onde surgiu. Há uma hesitação no leitor, pois ocorre um confronto 

entre a realidade e o que é narrado, ou seja, diante de um acontecimento sobrenatural o 

sujeito acredita no que está realizando: “O que ele manobrava e, ao que parece os outros 

não, era uma coleção de palavras cujo efeito ele confiava totalmente” (CARNEIRO, 2007, 

p. 475).   

Nesse sentido, outro aspecto que também contribui para a caracterização dessa 

conjunção do fantástico. Observa-se em certo momento da narrativa a caracterização de 

determinado espaço. O narrador-personagem relata a construção de um depósito no jardim 

da casa e adiante apresenta detalhes do lugar: “A porta aberta, entraram. Alex estava lá no 

fundo diante daqueles enormes recipientes [...] Charlene notou que ele cobriu um dos 

caixotes com um pano” (CARNEIRO, 2007, p. 485).  Nesse trecho, observamos que o 

espaço do deposito provoca uma hesitação na personagem para saber o que está escondido 

nos recipientes, causando certa incerteza diante do espaço do depósito. 

 No conto há o registro de diversos momentos significativos na vida da personagem, 

acontecimentos que permanecem um enigma para o leitor. É apresentada uma visão de 

mundo que permite a reflexão sobre a realidade e o questionamento da intencionalidade 

por parte do autor de transmitir determinada forma de conceber a realidade. Assim sendo, a 

escolha de um conto nunca é despretensiosa por parte do autor.  

Até os sete anos, a única coisa estranha em Houdane era seu nome, 

escolha do pai, que nunca quis explicar onde achara. Houdane teve uma 

infância normal, é claro, a mãe contava façanhas de sua extraordinária 

inteligência que o pai julgava ter-lhe transmitido por herança. 

(CARNEIRO, 2007, p. 474)  
 No trecho em destaque, o autor apresenta uma característica da personagem, seu 

nome. Possibilitando algumas interpretações como o fato da pronuncia e da escrita ser 

incomum a nomes brasileiros ou mesmo ser uma menção ao nome do mágico Houdini, já 

que a personagem apresenta em alguns momentos nuances de mágica. 

 O escritor deposita nas personagens a busca pelo conhecimento e as inquietudes 

diante do desconhecido, possibilitando hesitação com fatos que geram mistério. “Ela 

gostava do marido, o admirava, embora houvesse algo estranho, que não conseguia 

penetrar” (CARNEIRO, 2007, p. 478). 
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 Ao criar um texto, o autor coloca sua alma, suas vivências, suas memórias e seu 

conhecimento. Isso é que faz sua obra ter personalidade, identidade, escrevendo com 

paixão e não hesitando diante das incertezas. No conto, a condição humana é colocada 

como tema central de forma sutil e despretensiosa. “Para os outros, Houdane fazia o que os 

filhos fazem, sem os exageros dos olhos maternos. Menino normal, assim se julgava, 

embora costumasse dizer: ‘Sou um cara de sorte’” (CARNEIRO, 2007, p. 474). 

A escrita de André Carneiro é surpreendente, pois ele soube como retratar a 

humanidade em suas diversas formas e possibilidades. Ao se referir à moradia da família, 

por exemplo, o narrador afirma que “os habitantes do bairro e os vizinhos custaram a tomar 

conhecimento dos estranhos habitantes tão reclusos e discretos” (CARNEIRO, 2007, p. 

483).   

   As reflexões sobre a ideia de realidade, ao mesmo tempo que nos incitam a pensar 

em algo tão contraditório e questionado pelos teóricos e pesquisadores, inclusive não 

estando muito presente nas teorias sobre o fantástico, são certamente relevantes, pois a 

noção de realidade tem sido submetida a diversas revisões, em diferentes campos do 

conhecimento, como a física, a neurociência, a filosofia e a própria teoria da literatura. 

Com base na relação entre ficção e realidade, Roas ressalta: 

A existência do impossível, de uma realidade diferente da nossa, leva-

nos, por um lado, a duvidar desta última e causa, por OUTRO, em direta 

relação com isso, a dúvida sobre nossa própria existência, o irreal passa a 

ser concebido como real, e o real, como possível irrealidade. Assim, a 

literatura fantástica nos revela a falta de validade absoluta do racional e a 

possibilidade da existência, debaixo dessa realidade estável e delimitada 

pela razão na qual vivemos, de uma realidade diferente e 

incompreensível, alheia portanto a essa lógica racional que garante nossa 

segurança e nossa tranquilidade. (ROAS, 2014, p. 32) 

 

 A literatura fantástica possibilita ao ser humano expressar e sentir anseios 

condenados a viver na escuridão pela força da razão. O teórico, ao afirmar que o 

sobrenatural gera conflito com o contexto em que as ações se passam, pretende dizer que, 

quando os fatos não interferem na ordem definida como realidade, não é produzido o 

fantástico, pois essas narrativas não produzem interferências na nossa ideia comum de 

realidade. 

  Em decorrência disso houve uma ruptura da representação da realidade. Leitores e 

personagens hesitam diante do inexplicável que é desencadeado pela literatura fantástica, e 

esse inexplicável é resultado daquilo que não obedece à realidade circundante. O fantástico 
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coloca o leitor diante do sobrenatural com o propósito de levá-lo a perder sua segurança 

diante do mundo real, é um fenômeno desestabilizador.  

Dessa perspectiva, não causa espécie admitir que o imaginário também 

faz parte da realidade: a fantasia, o onírico e formas cognatas são tão 

reais quanto as coisas do mundo físico. Trata-se apenas de um tipo 

diverso de real, o real sensível, de um lado, o real empírico, o real físico, 

e, de outro, o real virtual, o abstrato, intelectual. (MOISÉS,1982, p. 6) 

 

 No texto de Carneiro, a presença do fantástico caracteriza-se pelo receio que o 

homem moderno demonstra do desenvolvimento. Suas limitações, fragilidades, 

incompreensões, medo da solidão e incapacidade de eliminar atritos fazem surgir o desejo 

da solução mágica em suas mãos, procurando inutilmente fugir da realidade. 

Na véspera dos exames, de um velho livro com histórias de fadas, bruxas 

e feiticeiros, extraiu algumas palavras mágicas, como “abracadabra”, 

“sim, salabim”, etc., etc., que usava para conseguir coisas, conforme a 

situação. (CARNEIRO, 2007, p. 474) 

 

 Considerando o que defende Todorov acerca da impossibilidade de a leitura 

alegórica preservar o efeito fantástico, consideramos que o conto constitui uma alegoria do 

homem, do mundo e da história, incorporando-se a um discurso mesclado capaz de 

assustar o leitor com a realidade de universos paralelos. Acreditamos que a literatura 

fantástica tenha em si um elemento primordial e que, em meio a um mundo cada vez mais 

marcado pela racionalidade, esse traço cause estranhamento. Tal elemento é o sobrenatural, 

a crença em ícones que o pensamento racional não pode explicar. Essas crenças e tradições 

repassadas por gerações foram as responsáveis pela perpetuação de narrativas que habitam 

a imaginação do ser humano durante séculos e que talvez sejam responsáveis pelo 

fantástico. 

 Considerados por muitos teóricos Ccomo os elementos fundamentais da narrativa 

fantástica, o medo e o horror são sensações quase sempre presentes nessas narrativas. 

Ceserani afirma:  

O conto fantástico envolve fortemente o leitor, leva-o para dentro de um 

mundo a ele familiar, aceitável, pacífico, para depois fazer disparar os 

mecanismos da surpresa, da desorientação, do medo: possivelmente um 

medo percebido fisicamente, como ocorre em textos pertencentes a outros 

gêneros e modalidades, que são exclusivamente programados para 

suscitar no leitor longos arrepios na espinha, contrações, suores. 

(CESERANI, 2006, p. 71) 
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 Em certos momentos da narrativa, o suspense se faz presente por meio do 

comportamento investigativo da personagem Charlene, ao tentar descobrir o que o marido 

e o filho escondem no depósito dos fundos da casa. Esse suspense permanece até o final, e 

tanto o leitor quanto a personagem não conseguem obter a resposta. Trata-se de uma forma 

de o autor manter a atenção do leitor, que procura ao longo da narrativa, por meio de 

especulações, chegar ao desfecho desse mistério provocado pelo uso dos recursos 

misteriosos da personagem Houdane. 

Houdane e Alex construíram um depósito nos fundos que comprometia o 

jardim de Charlene. Uma tarde, ela comtemplava pai e filho carregando 

para dentro do depósito carrinhos de terra, não sabia para quê. Sentiu-se 

tão longe deles, e foi nesse momento que decidiu separar-se. 

(CARNEIRO, 2007, p. 474) 

 

 Essa passagem da personagem é o início de seu comportamento de afastamento e 

desconfiança com relação às atitudes do marido e do filho. Ao acompanhar o conto, 

percebemos que a personagem desconfia da presença de algo estranho, porém essa 

hesitação permanece tanto no leitor quanto na personagem.  

Para entender a percepção, faz-se necessário que a noção de sensação esteja 

presente. A percepção tem de estar relacionada à atitude, conforme salienta Ceserani 

(2006, p. 71): “[...] transformada em procedimento narrativo, a metáfora pode permitir 

aquelas repentinas e inquietantes passagens de limite de fronteira que são características 

fundamentais da narrativa fantástica.” 

A percepção está ligada à atitude do corpo em relação à nova compreensão de 

sensações provocadas pelo texto. Iser destaca:  

Temos daí uma justificação heurística para substituir a relação opositiva 

usual pela tríade do real, fictício e imaginário, para a partir daí comprovar 

o fictício do texto ficcional… Quando a realidade repetida no fingir se 

transforma em signo, ocorre forçosamente uma transgressão de sua 

determinação correspondente. O ato de fingir é, portanto, uma 

transgressão de limites. Nisso se explica sua aliança com o imaginário. 
(ISER, 2002, p. 958) 

 

  Ao transpor essa barreira entre “real, fictício e imaginário” poderíamos de forma 

mais clara estabelecer as relações entre os diferentes sentidos que o texto provoca em cada 

indivíduo. Os que estudam o gênero fantástico destacam uma oposição existente no interior 

da narrativa entre o real e o irreal. Combinando a irrealidade com o realismo, o estranho e 
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o insólito acontecem no cotidiano. Por esse motivo, o leitor e a personagem questionam os 

fatos. 

 O fantástico passou a criar contradição entre elementos do cotidiano. Desse modo 

podemos perceber que o fantástico não é estático, está evoluindo e aproximando-se de 

temas cada vez mais críticos. No entanto, sua principal característica é a aceitação dos 

fatos inexplicáveis pelo leitor como se fossem reais. A essência desse gênero consiste na 

irrupção, em nosso mundo, de um acontecimento inexplicável pela racionalidade. É nesse 

momento que surge a ambiguidade, a incerteza.  

 A incerteza diante da realidade contida na narrativa é o que evidencia o fantástico. 

O leitor, a princípio, sente-se confuso, pois são deixadas lacunas abertas no conto sem que 

existam explicações para os acontecimentos. Nesse momento se realiza o jogo de 

verossimilhança, fazendo surgir a incompreensão em meio ao ambiente, que antes era 

considerado familiar, surgindo o fantástico. O fato sobrenatural impacta o leitor por 

acontecer em meio ao seu cotidiano, gerando a dúvida. 

 De acordo com Todorov (2012, p. 31), a obra fantástica privilegia o acontecimento 

em si e não o comportamento das personagens. Considerado um fato oposto entre as leis do 

real e as convenções do mundo na realidade, o fato sobrenatural afeta o leitor porque 

ocorre em meio ao cotidiano, colocando-o em dúvida. 

 Essa dubiedade é colocada no conto por meio do narrador, que faz uso de 

argumentos que provocam a incerteza. O conto enfatiza a habilidade da personagem, 

quando criança, de manusear palavras mágicas, e no decorrer do texto as atitudes mudam. 

Passa então a contar sobre sua esposa, seu casamento, seu filho e o cotidiano da família. 

São características que permitem a hesitação, fazendo o leitor refletir sobre a veracidade 

dos fatos diante de acontecimentos sobrenaturais. 

O jogo de ambiguidade diante do que está colocado cria a atmosfera propícia para o 

conto fantástico, pois podemos constatar que o ambiente proporciona determinada 

sensação de dúvida, de receio, causando perturbação no leitor. Nesse sentido, a proposta 

teórica de Todorov sobre o fantástico, afirma que de alguma maneira o sobrenatural deve 

atingir o real para que eles se fundam e façam surgir o fantástico. A fluidez entre o natural 

e o sobrenatural torna aceitáveis as situações insólitas. 
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2 LITERATURA E (A)NORMALIDADE DO MUNDO  

 

 A linguagem como forma representativa de valores, culturas e significados está 

relacionada ao conceito de fantástico como modo de visão do autor. A partir da leitura 

como elemento que atravessa o olhar e a interpretação temos a literatura como expressão 

de cultura e de manifestação do modo como o escritor enxerga. Ainda de acordo com esse 

pensamento, evidenciamos a ironia como elemento estruturador de seu universo. 

 

2.1  Literatura e visão de mundo  

 “Representação” é um termo dotado de uma multiplicidade de significados no 

campo dos estudos literários. Nesse sentido, como conceito, ele nos reporta às reflexões 

platônicas e aristotélicas sobre os processos simulados adaptados pelos discursos de caráter 

verbal. Aristóteles, na Poética, escrita no século IV a.C., ao tratar do discurso literário 

apresenta o texto com a visão dos escritos trágicos, cômicos e poéticos, tendo como base 

de sua teoria literária a mimese. Para o pensador, a mimese é percebida como 

representação e não somente como repetição. Ao pesquisar a literatura sob o enfoque da 

representação, abordam-se assuntos relacionados à identidade e à cultura no contexto 

ficcional da obra literária construída pelo autor. 

  Na representação, por meio do modo narrativo, o texto encontra o seu ponto 

contrário, porém a grande questão que se apresenta é afirmar seguramente se os textos 

ficcionais de fato são isentos de realidade criando uma relação opositiva, como afirma Iser: 
 

Os textos literários são de natureza ficcional. Por esta classificação, 

distinguem-se manifestamente dos textos que, não possuindo esta 

característica, são em geral relacionados ao polo oposto à ficção, ou seja, 

à realidade. A oposição entre realidade e ficção faz parte do repertório 

elementar de nosso “saber tácito”, e com esta expressão, cunhada pela 

sociologia do conhecimento, faz-se referência ao repertório de certezas 

que se mostra tão seguro a ponto de parecer evidente por si mesmo. 

(ISER, 2002, p. 957) 

 

 Segundo o autor, o que concretiza a relação entre ficção e realidade é o imaginário, 

por meio dos atos de fingir, que ultrapassam os limites de uma e outra e do próprio 
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imaginário. Para compreender essa relação, a existência de um imaginário como causador 

de concretizações, tanto na realidade quanto na ficção, tem que se romper, afirma Iser 

(2002, p. 957), com o saber subtendido que coloca em oposição realidade e ficção.  

 No conto em análise, as personagens são consideradas a partir dos gêneros 

masculino e feminino, de sua classe social, dentre outras formas de representação. 

Referimo-nos, assim, a uma relação com o texto ficcional que contém elementos do real 

sem que se esgote na descrição deste o seu componente fictício. Embora não apresente 

particularmente uma finalidade em si mesma, a representação tem como função simular a 

presença do imaginário. 

 Baseado em Moisés (1978, p.19), a literatura como sistema de significação 

apresenta-nos elementos disponíveis para a reprodução da realidade, isso é, aponta-nos 

referências do real sem misturar-se com ele. A realidade se constituiria de dois elementos 

essenciais: a natureza e a cultura, sendo o homem partícipe de ambas como mediador. 

Verificamos, ao longo das leituras sobre esse conceito, que a representação desde a 

Antiguidade reporta-se a diferentes questões e teorias que com ela se relacionam, entre as 

quais estão os gêneros literários e a representação do real. 

 Utilizamos o conceito de literatura como mimese, visto que a representação é o ato 

de apresentar ao leitor uma ação ficcional. No conto admite-se ao narrador a transmissão 

de certa narrativa, episódio, ou seja, a representação é a manifestação de uma ação. Como 

aponta Moisés:  

A mimese continuaria a nomear o duplo movimento do real expresso por 

meio da metáfora, e, nesse caso, a mimese significaria reflexo e refração 

do real, ou reflexo e transfiguração... E como tais aspectos fazem parte da 

metáfora, esta e a mimese se equivalem, isomorficamente, mas em 

diferentes instâncias: enquanto a mimese diz respeito ao processo de 

representação e recriação da realidade, a metáfora é o sinal que registra o 

duplo movimento do real. (MOISÉS, 1978, p. 21-22) 

  

O ambiente que se representa é de conhecimento do autor, que reconhece a história 

e o adota como algo a ser visto. Através da representação, ele incorporou seu modo de ver 

ao plano ficcional. O espaço real convém ao autor como ponto de partida para o plano 

ficcional, ou seja, o autor parte do real para a ficção. O espaço ficcional é a causa para 

chegar à representação do real. De acordo com Iser (2002, p. 958): “Quando a realidade 

repetida no fingir se transforma em signo, ocorre forçosamente uma transgressão de sua 

determinação correspondente. O ato de fingir é, portanto, uma transgressão de limites.”  
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Partindo desse princípio, nos questionamos sobre quais meios de representação e 

atribuição de sentido são passíveis de investigação nas experiências sociais vivenciadas 

pelas personagens construídas por André Carneiro em “A normalidade do mundo”. Para 

que essa investigação aconteça é necessário saber que as relações sociais se estabelecem 

independentemente da pretensão dos sujeitos. Algumas dessas experiências são 

apresentadas no conto por meio das relações de família que se estabelecem. 

Baseando em Moisés (1978, p. 87), a representação é um conjunto de significados; 

sendo assim, é essencialmente social. A representação é continuamente a produção de uma 

imagem de identidade e modificação do sujeito ao assumir aquela nova condição. A busca 

da representação estará sempre intrinsecamente relacionada à identificação, ou seja, à 

condição de ser para o outro provoca a representação do sujeito tornando-o um ser 

peculiar.  

 Ainda segundo Moisés (1978, p. 88) a literatura como forma artística espelha os 

aspectos da cultura de determinada região, de uma sociedade. A relação entre literatura e 

representação é uma das questões que precisam ser abordadas. A literatura é uma das 

esferas do conhecimento; logo, seu conhecimento se faz necessário à habilidade global da 

língua. A língua como instrumento de comunicação entre as pessoas carrega também a 

representação cultural, no sentido que engloba outros elementos, como a expressão 

literária.  

 O ser humano costuma conhecer e enfrentar circunstâncias distintas ao longo de sua 

existência  a realidade, a natureza, a cultura, os costumes. E estabelecemos que seja o 

texto o elemento veiculador da escrita; mais ainda, de um tipo específico de escrita, a 

literária. 

 O conhecimento da língua não é satisfatório para a leitura se efetivar. Acreditamos 

na ideia de literatura como ação interativa de compreensão do mundo. Assim sendo, ler é 

uma ação de construção de sentido e atribuição de conhecimento, por meio da utilização de 

elementos linguísticos, mas também de afirmação das atividades culturais que 

compreendem, entre outras questões, o ponto de vista de onde se emite e a intencionalidade 

das formas indicadas.  

Os produtos literários sempre contêm informações acerca das sociedades 

em que são produzidos: “os escritores necessariamente refletem o seu 

tempo”. Talvez seja assim. Talvez seja impossível, mesmo para os 

melhores romancistas históricos ou de ficção científica, esconder os 
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vestígios de sua origem local. Mas certamente que mostrar isto não é 

suficiente para apelar para a verdade quase definicional que a produção 

da literatura é um fenômeno social. (MOISÉS, 1982, p. 70) 

 

 Seguindo Moisés (1982, p. 70), nessa concepção, o estudo da relação entre literatura 

e representação leva em consideração uma discussão entre texto e contexto. O texto como 

forma de afirmação cultural é, simultaneamente, produtor e produto da cultura, bem como 

expressa as visões de mundo opostas, que se acham e se embatem num vasto diálogo. 

Assim, a literatura é um dos elementos culturais adequados para proporcionar condições 

para o desenvolvimento da pessoa. 

 A literatura é o resultado de séries e efeitos comunicativos, trajetória que direciona 

para a configuração de um real sentido incitado pela experiência. Conforme define Moisés 

(1982, p. 19), a “linguagem seria tomada como imagem da realidade”. Assim sendo, 

necessita de um destinatário, um ser concreto, com uma visão produzida por sua própria 

situação contextual, além da sensibilidade provocada por sua cultura, que irá se confrontar 

com a obra, possibilitando, então, um debate que se apresenta com reverberações. 

 Podemos considerar a literatura como acontecimento sociocultural de forma a ser 

percebida nesse contexto. A literatura, aponta Candido: 

É um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os 

leitores; e só vivem na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 

aceitando-a, deformando-a. [...] a obra de arte só está acabada no 

momento em que se repercute e atua, porque sociologicamente a arte é 

um sistema simbólico de comunicação inter-humana. Ora, todo processo 

de comunicação pressupõe um comunicante, no caso o artista; um 

comunicado, ou seja, a obra; um comunicando, que é o público a que se 

dirige; graças a isso define-se o quarto elemento do seu processo, isto é, o 

seu efeito. (CANDIDO, 2006, p. 25) 

 

 Conforme nos apresenta o teórico, a comunicação pressupõe três elementos 

imprescindíveis: autor, obra e público, unidos por meio de seus papéis sociais. A ação do 

autor estimula a distinção de grupos; o surgimento de obras transforma os recursos de 

comunicação expressiva; as obras demarcam e organizam o público. “O texto é um jogo, 

independentemente do jogador, montado segundo regras que se autogovernam, emanadas 

de um sujeito que as impõe ao leitor” (MOISÉS, 1982, p. 54). Há um jogo permanente de 

relação entre os três: o público dá sentido e realidade à obra, é o elemento de ligação entre 

autor e obra.  
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 Percebe-se que um ponto de investigação na literatura tem início no ato da leitura, 

momento de inserção em que a palavra é manifestação de uma ação que ultrapassa autor e 

leitor. Assim sendo, não há dúvida quanto à função e à importância do leitor no processo 

de representação na obra literária. Ainda segundo Moisés: 

Modalidades do mesmo real; o real físico implica sempre o real 

intelectual, à medida que a percepção do mundo sensível opera por via da 

intelectualização e que o real imaginário ou intelectual não se desvincula 

da realidade física. (MOISÉS, 1982, p. 7) 

 

 Dessa forma, conforme estabelece Moisés (1982, p.7) a literatura alimenta o 

imaginário, e mesmo as obras de fantasia têm alguma vinculação com a realidade concreta, 

a própria ficção científica quando deposita fantasia acentuada a respeito do futuro há de 

estar sempre ligada ao mundo que conhecemos, como uma espécie de virtualidade 

possível. Por mais complexa que seja a interpretação do que há de vir, há de ser verossímil 

ao mundo físico de hoje; e, se o imaginário permite a criação de seres nesse distante 

amanhã, é sempre a representação do ambiente como o conhecemos ou a projeção que 

fazemos do que irá tornar-se. 

 Baseado no que diz Moisés (1978, p. 186), a representação corresponde ao 

procedimento de tornar existente algo que pode ou não ser verdadeiro. Constitui-se como 

fingimento, um “como se” que se torna crível pelo poder da palavra, por meio da qual o 

escritor ascende à possibilidade de situar o fictício como ato vivido. O texto ficcional 

realiza a junção do imaginário e do real. E é por meio do discurso literário que o autor 

assume a função de representar sua visão de mundo.  

  A literatura como arte reflete as representações e, por meio da leitura como ato 

interativo, o leitor realiza a compreensão do mundo. Assim sendo, ler é um procedimento 

de construção de significados e atribuição de sentidos, através da utilização de elementos 

linguísticos, como também passa a ser o reconhecimento de atividades culturais que 

incorporam, entre outros assuntos, o ponto de vista do enunciador e intencionalidade das 

formas escolhidas. De acordo com Moisés: 

Quando consideramos que a consciência elabora seus conceitos, seus 

objetos, como manifestações concretas do ser  no espaço do texto 

escrito pouco importa o que ficou perdido no tumulto interior antes do ato 

de redigir  é que os juízos adquirem “realidade”, ou melhor, se 

manifestam como modalidades do ser. (MOISÉS, 1982, p. 186) 
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 Para Moisés, a literatura é um produto de conjuntos e efeitos comunicativos que se 

abrem para a conformação de um sentido real incitado pela experiência. Por essa razão, 

necessita de um destinatário, um ser concreto, com planos vivenciados, com uma visão 

produzida por sua própria situação contextual, além da percepção provocada por suas 

experiências, que irá confrontar-se com essa obra, abrindo assim um caminho de distinções 

e conversações que se manifestam com riqueza de repetições. 

 A literatura e a arte assumem posições de não dependência de uma linguagem ou de 

um objeto, levando a uma produção de sentido mais ampla. Observa-se que essa 

comunicação pressupõe três elementos de fundamental importância: o autor, a obra e o 

leitor. Na literatura, esse ato de ligação se estabelece no momento da leitura, quando o 

público dá sentido à realidade da obra, quando o autor percebe sua mão atuando como elo 

ente ele e a obra. 

  No ato da leitura é que acontece o movimento de inserção em que a palavra é a 

manifestação de algo que ultrapassa o leitor e o autor. Consequentemente, não há dúvida 

com relação à importância do leitor nesse processo de constante transformação da obra 

literária. A representação da identidade cultural é visível na obra literária, e é a partir dessa 

visibilidade que surge o imaginário, ato de consciência de perceber como o mundo está ao 

seu redor. A literatura permite reproduzir peculiaridades, locais, expressar momentos 

históricos e da realidade social. 

 Percebe-se que as ações das personagens são resultado da vida social em constante 

transformação, quer dizer, em um processo de reconstrução de sentido das representações 

sociais. As representações sociais podem contribuir como fatores decisivos na leitura e 

interpretação do texto literário, pois o leitor é capaz de reconhecer os elementos 

relacionados às formas de organização social que lhe são familiares. A partir daí, busca-se 

a relação entre ficção e realidade, e com isso pode-se direcionar a leitura e o modo como se 

compreende o texto, de modo que os significados das representações construídas no meio 

social possam estabelecer uma relação comum entre o leitor e o texto. 

 Pode-se garantir que as representações sociais são características que antecedem os 

textos escritos. Elas se caracterizam como leitura do mundo ou mesmo leitura dos 

contextos sociais atuando, como no caso dos contos de André Carneiro, oferecendo suporte 

para novos conhecimentos e possibilitando novas interpretações. A literatura como 
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instrumento representativo cria uma relação entre leitor e texto em que ambos se inter-

relacionam, estabelecendo uma dicotomia entre o que se exclui e o que se absorve. 

 Dessa forma, durante a leitura pode-se ativar mecanismos que exerçam dupla 

função. Por um lado, contribuem com o processo de identificação pelo qual o leitor busca 

criar pontos de união com o texto fantástico, e, por outro, favorecem o entendimento de 

informações apresentadas pelo texto, o que consequentemente facilita sua interpretação, já 

que o leitor pode falar sobre o que conhece e presencia. 

 

2.2  Literatura e representação fantástica – o fantástico como cosmovisão 

 A literatura é um dos meios pelos quais o homem exercita sua liberdade de criar, 

criticar e transformar a sociedade e suas crenças. A literatura possibilita ao leitor vivenciar 

situações diversas daquelas da vida real. O mundo da ficção se abre às possibilidades 

infinitas de um mundo sem regras sociais e limites. 

A leitura de um romance ou de um conto proporciona a quem lê experimentar a 

vida de uma personagem e desse modo tentar compreender o outro. Corrobora Moisés 

(1982, p. 190): “Eis por que, quando falamos em ser do mundo, do prisma literário, 

apontamos não o ser do mundo com tal, ‘em si’, à mercê de nossa vivência cotidiana, mas 

o ser do mundo como se manifesta no texto.” 

 O sentido da experiência estética está incluso no entendimento do observador, de 

acordo com a capacidade de cada indivíduo, ou seja, de acordo com a sua forma de 

produzir sentido. Esse sentido se concretiza com a união de dois momentos: o 

proporcionado pela obra e o apresentado pela visão do leitor e por suas experiências em 

determinado momento. Conforme expressa Moisés (1982, p. 191): “Ser e ver compõem, 

desse modo, inextricável binômio, cujos membros se implicam mutuamente.” 

O leitor percebe, ao ler a obra de acordo com suas experiências e perspectiva, que 

sua biografia vai se unir e se transformar em percepção, concretizando assim o processo de 

significação. Por essa razão, uma obra literária sempre está em transformação, porque é o 

nosso olhar que muda a cada vez que relemos um texto.   

Ao assentar que a realidade do mundo, representada no texto literário, 

constitui o norte da investigação crítica, movemo-nos para o segundo 

termo da cosmovisão: a visão. No texto, vemos um duplo que a metáfora, 

sustentáculo da expressão literária, denuncia, formado pelo corpo verbal 

que as palavras estruturam e pela realidade nele e por ele simbolizada. 

(MOISÉS, 1982, p. 191) 
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 É a partir da observação de como o autor vê o mundo que encontramos o tipo de 

representação que ele utiliza em seu texto. No caso específico de André Carneiro, o modo 

que o autor utiliza para colocar sua visão de mundo é o modo fantástico. 

Quando dizemos que o escritor “vê” a realidade, verdadeiramente 

queremos dizer que “viu”, e o que “viu” não pode ser tomado como ato 

puro de “ver”; implica os demais sentidos e os valores que comparecem 

no ato perceptivo da visão, ou porque, e sobretudo, o “ver” é um resíduo, 

o depósito que o tempo vai deixando na mente. (MOISÉS, 1982, p. 211)  

 

É corriqueiro, nos textos de André Carneiro, uma representação de mundo por 

vezes próxima da realidade, outras vezes próxima da natureza ou ambientes 

completamente diferenciados, caracterizando assim os polos de tensão que Todorov 

utilizou para sua classificação. 

Trazendo como base a teoria da percepção, entende-se que o sentido que o leitor 

emprega no texto lido não pode ser o mesmo que pretendia o autor. Percebe-se que as 

interpretações mudam de acordo com cada leitor, considerando que cada um possui 

afinidades distintas e variáveis. O objeto literário aqui analisado, realiza-se na interação 

com o interlocutor, pois como pressupõe Todorov (2012, p.31) a hesitação do leitor é 

ponto determinante para a concretização do fantástico. À medida que o leitor demonstra 

suas reações aos estímulos do texto, passa a constituir sentido naquilo que lê, passando a 

estabelecer conexões, unindo o seu mundo ao universo da narrativa.  

Sabemos somente o que vemos; não podemos saber se não virmos, e a 

própria informação auditiva transforma-se em visual para adquirir status 

de verdadeiro conhecimento. Ascendemos ao nosso subconsciente por via 

do sonho, que nos autoriza vê-lo, ou melhor, ver os símbolos por meio 

dos quais nos diz de sua interioridade. (MOISÉS, 1982, p. 199)  

 

A literatura fantástica assume em sua narrativa aliança e oposição em relação ao 

real e ao sobrenatural, estabelecendo a incerteza no que se refere à manifestação dos 

fenômenos insólitos, estranhos e mágicos. Ao estudar a literatura como representação, 

discutimos o modo como o autor coloca sua visão de mundo. No conflito com a sociedade, 

o escritor sente a limitação, a injustiça e a falsidade impregnadas em comportamentos 

sociais que o rodeiam, e por meio de uma atitude de posicionamento faz uso do recurso 

literário.  
 



45 

 

 

 

O texto literário expõe o ser na sua plena diversidade, compósito 

enigmático que a repartição em categorias ou estratos  objetos reais, 

objetos ideais, valores, etc.  apenas denuncia: o ser como múltiplo, e 

uno a um só tempo, se manifesta no espelho do texto, superfície 

privilegiada porque tecida de linguagem verbal, onde a realidade do 

mundo encontra seu reflexo total. (MOISÉS, 1982, p. 190)  

 

Entende-se por ponto de vista ou foco narrativo o modo como o autor se coloca 

para contar a história. Vejamos: “Houdane narrou com detalhes seu passado. Família classe 

média, até medíocre, nada a esconder. É claro, os truques aprendidos com fadas e bruxas 

não entraram nessas confidências” (CARNEIRO, 2007, p. 478). 

 Em certos momentos, a personagem principal relata-nos a história em primeira 

pessoa; em outros momentos, o narrador-personagem descreve sua trajetória em terceira 

pessoa. Acreditamos ser por meio da narrativa em terceira pessoa que o autor deixa 

transparecer sua visão de mundo.  
 

O mundo construído nos contos fantásticos é sempre um mundo em que 

de início tudo é normal e que o leitor identifica com sua própria 

realidade. E não me refiro aqui simplesmente à presença no texto de 

dados provenientes da realidade objetiva [...] Além dessas referências, 

reconhecíveis pelo leitor e que garantem uma evidente ilusão da 

realidade, o que é verdadeiramente importante é que a construção do 

mundo textual parece estar destinada a demonstrar que ele funciona de 

modo idêntico ao real. (ROAS, 2014, p. 110) 

 

  Assim, na construção do conto, André Carneiro faz menção a símbolos nacionais 

brasileiros, como o Palácio da Alvorada, à coluna social do jornal de domingo, à novela de 

grande audiência do maior canal de televisão do país, e o protagonista relata sua 

participação em um evento promovido pela igreja, na praça. Esses elementos presentes na 

narrativa dão um caráter de relato convencional até que em determinado momento o leitor 

é levado a refletir se alguma situação seria mesmo possível no mundo real. 

 Nesse conto, a linguagem utilizada é a maior responsável pela existência do gênero 

fantástico no texto. Observamos que é a imaginação que conduz a narrativa, descrevendo 

as pessoas em seu dia a dia em busca de respostas para diferentes e eternas perguntas, 

como nossa origem, por exemplo. A palavra é o fio condutor para o pensamento, levando 

consigo a representação presente na fantasia.   
 

É isso que leva os leitores a abandonar o âmbito estrito do textual e a 

assomar a sua própria realidade: primeiro, para pôr o narrado em contato 

com a sua ideia do real, uma vez que é algo que a contradiz; e segundo, e 
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que para mim é muito mais importante, para interpretar o verdadeiro 

sentido da história narrada: se o mundo do texto, que funciona como o 

nosso, pode se ver assaltado pelo inexplicável, poderia isso ocorrer no 

nosso mundo? Ainda, quem poderia supor que isso pudesse acontecer na 

realidade? Esse é o grande efeito do fantástico: provocar  e, portanto, 

refletir  a incerteza na percepção do real. (ROAS, 2014, p. 110-111)   

 

 Como hipótese interpretativa, sua fundamentação está no poder criativo humano, 

pelo qual os vermes reconstituem a aparência de um ser humano de acordo com os padrões 

físicos que ele deseja. Por fim, tudo o que não é provável na vida real é admitido pelo 

fantástico, que nesse caso não precisa comprovar a existência do sobrenatural. O fantástico 

é o poder de imaginação do ser humano colocado em evidência pela literatura.  

Na construção fantástica sabemos que não há realidade absoluta e que conhecemos 

o mundo interno e externo, consciente e inconsciente, através de representações mentais. 

Pensando dessa forma, quando estamos diante de uma imprecisão sobre se o que 

enxergamos provém de nosso mundo “verdadeiro” ou é fruto de nossas sensações e 

imaginação. 

 Como vimos, Todorov (2012, p. 100) considera que a função do texto fantástico é 

transgredir as regras; dessa forma seria permitida a inserção de temas que são tabus para a 

sociedade. Nesse ponto considero ser essa a forma escolhida por André Carneiro para a 

utilização do fantástico em seus textos. A obra do autor está repleta de relatos e abordagens 

de temas que poderiam ser considerados tabus  no romance Armorquia (1991), o autor 

faz uso da ficção científica para retratar uma sociedade hedonista voltada exclusivamente 

para o prazer: segundo Giroldo (2008, p. 53), é o uso do prazer sexual como forma de 

controle estatal sobre a população, o controle de poucos sobre muitos. No conto em 

análise, por meio da personagem Charlene, o autor também apresenta os preconceitos 

existentes em nossa sociedade: 
 

No meio da festa ela procurava sempre vislumbrar Alex e com quem ele 

estava. Até o seguiu, de longe, pois passeava com uma jovem e pareciam 

bem íntimos. Ela era bonita e bem morena. Mentalmente Charlene 

substituiu o “Morena” por mulata. Ela sempre repetia que não tinha 

preconceito de cor. Com Houdane e Alex nunca ousara comentar o 

assunto. Ambos pareciam ter alguma deficiência visual. Quando falavam 

de outras pessoas, convidados, às vezes, para jantar, Charlene não sabia 

se viria um índio, um japonês ou um negro. (CARNEIRO, 2007, p. 488)  
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 O mundo representado por André Carneiro está revestido de uma multiplicidade de 

sentidos, por vezes traduzindo aspectos da materialidade da natureza, outras vezes 

provocando uma rede de relações sociais. O seu mundo se forma desde a sua infância com 

as formigas, passando pela cidade, pelo ser humano, pelo Brasil, até encontrar o universo 

infinito de possibilidades. Embora também estejam presentes no texto os elementos 

mágicos, como o livro com histórias de fadas, bruxas e feiticeiros, do qual a personagem 

central do conto extrairia palavras mágicas conforme a situação, o enredo do conto também 

passa a conceber a realidade social, o espaço histórico, portanto conflitante. 
 

É evidente que em todo processo de leitura, seja de um texto fantástico, 

seja de um texto “realista” (mimético), o leitor projeta sua visão do 

mundo externo sobre o mundo criado no texto para interpretar o que 

acontece nele. Ler supõe cooperar com o texto, colocá-lo em contato com 

nossa experiência do mundo. Mas, a meu ver, a literatura fantástica 

obriga, mais que qualquer outro gênero, a ler referencialmente os textos. 

Sabemos que um conto é fantástico por sua relação conflituosa com a 

realidade empírica. (ROAS, 2014, p.111 - 112) 

 

 Analisando o discurso literário na perspectiva da visão de mundo do autor nele 

exposto, percebe-se que o modo é do escritor, pois não existem dois escritores com a 

mesma visão de mundo. Assim, o próprio autor percebe a visão de mundo que possui e 

elabora seus textos de acordo com ela. Também podemos afirmar que nem todas as obras 

de um mesmo autor apresentam a mesma cosmovisão. 

  Entre os autores do gênero fantástico, a visão de mundo colocada por meio de 

elementos místicos se manifesta fortemente, porém, sabemos que ao longo dos séculos o 

fluxo migratório da oralidade para a escrita e o avanço da tradição cristã fizeram com que 

as representações culturais e simbólicas fossem ganhando e perdendo significados, de 

acordo com os interesses sociopolíticos desenvolvidos. Como exemplo podemos citar as 

manifestações das culturas africana e indígena. 

O mundo da opressão de classes e de muitas outras aberrações é o mundo da repressão 

que atua diretamente no viés societário. No cotidiano do homem tradicional, os atos são 

carregados de simbologia e aumentam o significado dos acontecimentos. A literatura 

produzida por André Carneiro exalta a condição humana enaltecendo a sua natureza, esteja 

ela em qualquer dimensão. 

As questões abordadas no texto se justificam pela necessidade que o ser humano tem 

de expressar seus sentimentos mais íntimos. Embora, diversas vezes, esses pensamentos 
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sejam ofensivos e preconceituosos, o autor se utilizou do texto para refletir esses 

acontecimentos sociais. Na ficção, a personagem e a sociedade na qual está inserida 

estabelecem entre si uma relação de representação construída a partir do encontro do 

singular com o coletivo. Através dessas representações sociais e pela própria linguagem 

literária, o leitor é levado a reconhecer os costumes e, consequentemente, a perceber as 

regras que organizam a conduta social. Essas representações têm em si elementos afetivos 

e sociais que permitem a construção de uma realidade comum, à qual o leitor também 

pertence. 

Baseado em Moisés (2007, p.18), consideramos que o discurso ficcional é 

construído no campo social, uma vez que o autor é um ser integrante da sociedade. Por 

transmitir para a escrita literária parte de sua experiência de vida, o texto pode ser visto de 

maneira distante e isolada da realidade, porém faz-se necessário olhar as representações 

presentes no contexto, uma vez que a subjetividade de quem lê se faz presente a partir do 

início da leitura e, assim, relaciona o que lê com o contexto representado, possibilitando 

sua compreensão. 

Ainda baseado no mesmo pensamento, consideramos que a representação social é 

um elemento simbólico utilizado para expressar o pensamento ou a opinião a respeito de 

diversos assuntos. A atribuição de sentido às palavras é construída socialmente, tendo 

como referências as situações reais. Dessa forma, a compreensão do contexto torna-se uma 

condição inerente ao estudo das representações, uma vez que elas se relacionam com 

diferentes grupos socioeconômicos, étnicos e culturais, reproduzindo suas práticas sociais. 

André Carneiro apresenta como característica uma atmosfera fantástica como pano 

de fundo, em que o mistério leva a um final aberto para interpretação do leitor. Não existe, 

no conto, a preocupação do autor em se definir como pertencente a um gênero específico. 

Sua preocupação é descrever a realidade social, evidenciando o dualismo sujeito-objeto. 

O fantástico nos coloca diante dos limites da racionalidade, por diversas vezes se 

apropria dos conhecimentos científicos, das crenças religiosas ou da fé para em 

determinado momento desfazê-los com a insurgência de episódios inexplicáveis, num jogo 

de incerteza constante. No gênero fantástico observamos a compreensão do ser humano em 

relação ao mundo. Os acontecimentos parecem se caracterizar como reais, levando o leitor, 

muitas vezes, a aceitar como naturais as manifestações metafóricas resultantes da 
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verbalização dos desejos das personagens, por meio do jogo lúdico que se constitui 

internamente na narrativa entre a voz das personagens e a voz do narrador. 

 

 

2.3  A ironia como tensão estruturadora do mundo de André Carneiro  

 A Ironia é um dos traços presentes na escrita do autor, inclusive em outros contos 

de sua obra. A ironia, segundo as mais variadas abordagens, tem suscitado distintas 

interpretações ao longo do tempo. A ironia literária como elemento comunicacional 

apresenta novo sentido ao que se escreve ou fala. A partir do Dicionário de termos 

literários (2004), de Massaud Moisés, pode-se destacar:  

De modo genérico, e segundo a tradição que remonta a Quintiliano, a 

ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa, mas dando-se a 

entender. Ou, nas palavras do autor da Institutio Oratoria (VIII, 6, 54; 

IX, 2, 44), a ironia é uma ilusão, envolvendo uma figura e um tropo, por 

meio da qual “entendemos o que foi dito”. Estabelece um contraste entre 

o modo de enunciar o pensamento e o seu conteúdo. (MOISÉS, 2004, p. 

247) 

 

Ainda com base no pensamento de Moisés (2004, p.247), a construção do conceito 

de ironia ao longo do tempo tem se tornado tema para inúmeras discussões e, como é de 

amplo conhecimento, existem dois grandes tipos de ironia: a que está presente em nosso 

cotidiano e a ironia literária. 

Um traço marcante desse recurso linguístico é a ambiguidade, utilizada 

frequentemente como figura retórica por meio da qual um mesmo significante pode ter 

dois significados. Como se sabe, os principais elementos para que a ironia aconteça são o 

autor e o receptor. No caso da ironia literária, esse papel cabe ao leitor, porque a sua 

participação é fundamental, uma vez que está nas mãos do receptor decifrar ou não a 

significação irônica.  

O leitor constitui o elemento principal no conto, já que deve encontrar os pontos 

que se encontram, de maneira implícita, em tensão. Dessa maneira, esse tipo de discurso 

ambíguo, contraditório, espera do leitor não apenas a recompensa e o bem-estar que a 

leitura proporciona, mas também a incumbência do uso da imaginação e da esperteza na 

construção do sentido. 

 É necessário assimilar justamente o contrário daquilo que é dito, premissa que é 

colocada pelo contexto. Assim, quando o leitor relaciona a situação em que determinado 
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texto foi reproduzido, pode admitir uma intepretação literal ou irônica do fato. A ironia 

verbal faz uso de uma inversão semântica para repassar sua mensagem.  

No conto aqui analisado, verifica-se a ironia como referencial, dada a ideia de 

contraste diretamente relacionada aos acontecimentos narrados, a exemplo do próprio 

título do conto, em que o autor brinca com o significado de (a)normalidade e o desenvolve 

ao longo dos diálogos e da apresentação de situações vivenciadas pelas personagens. 

A prosa de ficção de André Carneiro procura fazer uma crítica à sociedade, a partir 

de determinados comportamentos de suas personagens. No entanto, não se limitando a 

apresentar esse comportamento por meio de razões precisas, André Carneiro constrói sua 

narrativa estruturada, em diversos momentos, na ironia. Conseguindo falar de problemas 

sociais, do pensamento e do comportamento humano de modo prudente e subjetivo, está no 

cerne do conto criticar certos comportamentos sociais. É o que podemos observar na 

passagem do texto em que o narrador cita a infância do personagem Houdane dentro da 

normalidade e o comportamento da mãe relatando as aventuras extraordinárias do filho às 

amigas: 

Houdane teve uma infância normal, é claro, a mãe contava façanhas da 

sua extraordinária inteligência que o pai julgava ter-lhe transmitido por 

herança. As amigas, com filhos da mesma idade, narravam genialidades 

dos seus e não eram menos notáveis. (CARNEIRO, 2007, p. 474)  

 

 Percebe-se que durante a narrativa o autor evidencia conflitos, desejos e medos do 

núcleo familiar que se forma. Para a construção do enredo, faz uso da ironia e de elementos 

fantásticos para criticar a postura de uma sociedade que se mostra “sem problemas”. A 

construção do título do conto já mostra a sua intenção, ao utilizar o termo normalidade, 

como aponta Moisés (2004, p. 247): “A ironia resulta do inteligente emprego do contraste, 

com vistas a perturbar o interlocutor.”  

A ironia, para Moisés, consiste em pensar nos contrapontos que existem entre as 

convicções dos padrões sociais e a conduta do ser humano, de modo que esses mecanismos 

literários sejam suporte para a construção de uma crítica à insinceridade das pessoas na 

sociedade. Nesse sentido, Candido afirma: 

É precisamente a ficção que possibilita viver e contemplar tais 

possibilidades, graças ao modo de ser irreal de suas camadas profundas, 

graças aos quase juízos que fingem referir-se à realidade sem realmente 

se referirem a seres reais; graças ao modo de aparecer concreto e quase 

sensível deste mundo imaginário nas camadas exteriores. (CANDIDO, 

2009, p. 46) 
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André Carneiro, ao referir-se a determinada realidade, torna seu texto uma ficção 

dinâmica, com estilo e linguagem originais. Conforme aponta Merleau-Ponty (2000, p. 

16): “Ao mesmo tempo é verdade que o mundo é o que vemos e que, contudo, precisamos 

aprender a vê-lo.” O autor apresenta sua visão de mundo de forma implícita e ajuda a 

exemplificar a intenção do narrador-personagem, que através da ironia busca provocar no 

leitor as duas faces do contexto: primeiro, pelo fato de a duplicidade de interpretação do 

próprio título A normalidade; segundo, devido ao narrador, pela fala da personagem central 

Houdane se colocar como normal: “Menino normal, assim se julgava, embora costumasse 

dizer: ‘sou um cara de sorte’” (CARNEIRO, 2007, p. 474). 

Nessa passagem do conto, o narrador-personagem acaba por demonstrar ao leitor 

uma duplicidade de interpretação e certa nuança irônica que pretende dar à obra. A 

maneira como a narrativa é construída evidencia como André Carneiro procura colocar em 

sua prosa um novo significado para as histórias fantásticas, em que a personagem principal 

é um anti-herói de caráter às vezes duvidoso, como aponta Todorov (2003, p. 97): “A 

narrativa psicológica considera cada ação como uma via que dá acesso à personalidade 

daquele que age, como uma expressão, ou até como sintoma.” 

A ironia utilizada como recurso linguístico vai articulando a trama. Podemos 

considerar uma ironia crítica, que auxilia no entendimento e nas interpretações do texto, e 

além disso contribui com a reflexão sobre a condição humana e da sociedade, ajudando a 

esclarecer e transformar as interpretações do texto. 

A ironia se configura como um mecanismo que baseia o discurso do autor, que a 

usará para brincar com as palavras, possibilitando que a narrativa consiga distrair, ludibriar 

e, finalmente, causar surpresa no leitor. Por meio de alusões irônicas, o autor vai tecendo e 

construindo as realidades vivenciadas por suas personagens, falseando fatos, e a partir 

desse momento o leitor propõe-se fazer suas considerações ou conclusões, que podem ser 

equivocadas ou não, a respeito do desenrolar da narrativa. 

Ao se referir à origem dos estranhos fenômenos da personagem Houdane, o 

narrador irônico simula desconhecer os motivos que provocaram o seu surgimento:  

Lentamente, à medida que estudava o assunto, foi alterando seu uso 

mágico das palavras. Descobriu que não eram bem elas que garantiam os 

resultados, chegou a dispensá-las. O que produzia o fenômeno? Talvez o 

pensamento, talvez algo que ele herdara...  do falecido pai não podia ser, 

um bom homem, porém medíocre. (CARNEIRO, 2007, p. 474) 
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Verifica-se, nessa passagem do texto, o tom irônico com que o narrador se refere à 

origem do estranho comportamento de Houdane: ele disfarça a realidade, com o intuito de 

provocar no leitor uma visão investigativa ou crítica com relação a essas coisas. Segundo 

Silva (2007, p. 150): “Uma representação irônica é a forma mais diplomática, sutil e 

delicada de dizer uma coisa, satiricamente querendo dizer o seu oposto, mas atenuando a 

intensidade agressiva das palavras.” 

Outro indício da presença irônica na narrativa é o modo como o narrador retrata as 

personagens. Houdane é um jovem sem grandes pretensões que se utiliza de elementos de 

magia para conseguir o que deseja. Em alguns momentos, o narrador o apresenta como 

alguém que simplesmente espera as coisas acontecerem, ou seja, um homem inseguro, sem 

autonomia e sem atitude. Se, quando criança, dependia da “magia” para passar de ano no 

colégio, quando adulto passa a utilizar seus recursos para sobreviver. 

 O narrador afirma ironicamente que “Houdane não trabalhava, só fingia”. Utiliza a 

ironia e certa dose de julgamento para falar da atitude e da forma de se comportar dessa 

personagem: 

Houdane prestava atenção naqueles que conseguiam vitórias, fazia 

perguntas, mas ninguém parecia usar os seus recursos; eram pessoas 

normais, tinham inteligência, força de vontade e muito trabalho, frase de 

capitalista, que justificava a riqueza dizendo que trabalhou muito. 

Houdane não trabalhava, só fingia. (CARNEIRO, 2007, p. 474) 

 

  Nessa passagem do texto, o autor coloca sua visão de forma irônica para criticar o 

comportamento da personagem e ao mesmo tempo daqueles que se utilizam do trabalho 

alheio para obter vantagens, aproveitando-se da ingenuidade das pessoas para conseguir 

vantagens financeiras. Percebe-se que ele faz referência aos recursos misteriosos da 

personagem para obter benefícios e também emprega o duplo sentido no uso das palavras 

“normal”, “inteligência” e “trabalho”. 

Ao abordar a ironia como recurso para a elaboração do texto, constatamos que esse 

é um dos meios usados por André Carneiro para auxiliar a entretecer todo o discurso do 

narrador. Por meio dessas manifestações irônicas presentes na continuação do texto, o 

narrador procura instigar no leitor a compreensão crítica que se estabelece perante sua 

aparente normalidade. 

Ao entrarmos no universo da prosa de André Carneiro, encontramos a presença de 

traços bem característicos do seu estilo. A abordagem psicológica das personagens, a 
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análise social e a ironia são alguns desses traços direcionadores de sua escrita. Tais 

características são apresentadas por intermédio de conflitos internos, hesitação, 

estranhamento, tudo aplicado ao comportamento das personagens. 

Nesse conto especificamente, o autor mostra de maneira prática uma visão 

fantástica e ao mesmo tempo realista dos contrapontos da vida em sociedade e do 

comportamento humano. Ele consegue desenhar em torno de uma rotina de um jovem 

“normal" uma narrativa surpreendente e cheia de detalhes, pois ao mesmo tempo em que 

consegue elaborar uma crítica irônica a certos pensamentos sociais, procura questionar o 

íntimo do ser humano, apresentando seus mistérios.  

 André Carneiro consegue abordar diversas temáticas, dentre elas o relacionamento 

com a família e com o trabalho, o comportamento humano e a futilidade. A partir daí, 

observamos o caráter atual, no sentido de que sua obra é ligada a fatos que acontecem 

cotidianamente, uma vez que ao abordar temas como esses oferece a possibilidade, a 

diferentes grupos, de reflexão e interpretação que lhe são sempre apropriados. Vejamos: 

Charlene voltava para casa feliz, sentia-se normal, naquele mundo normal 

que ela sempre ambicionara. Houdane e Alex a tinham arrancado de lá 

por muito tempo, mas ela conseguira vencê-los. Sentia-se feliz, fizera 

Houdane comprar uma televisão tão grande que precisaram destruir uma 

porta para que entrasse. (CARNEIRO, 2007, p. 490) 

 

Ao construir a análise literária da obra, percebemos que a história, que poderia ser 

trágica ou dramática, vai aos poucos se transformando em narrativa irônica. A ironia 

utilizada fundamenta o discurso do narrador, sendo utilizada também no aspecto de 

comportamento das personagens, modificando suas atitudes. 

Efetivamente, a presença do narrador é fundamental para que esse recurso 

apresente-se relevante na construção do texto, já que é ele que modifica o sentido do que 

está descrito. Desse modo, André Carneiro faz uso do narrador de forma sutil para 

depositar em sua narrativa uma variedade de significados e interpretações. Em outras 

palavras, disfarçada de aparente ingenuidade por trás de cada aparecimento irônico, existe 

um posicionamento acerca dos contrastes da vida particular dos indivíduos e de seu 

comportamento nas organizações sociais. 

  Ao se colocar como aquele que emite sua opinião com comentários sobre os fatos 

à medida que eles se desenvolvem, o narrador espera que o leitor decida se a expressão é 

irônica ou não, e, a partir daí, qual sentido irônico específico ela pode ter. Podemos propor 
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que o autor se utiliza desse recurso e espera que aquele que interpreta entenda o sentido 

irônico. 

Interessante é que, em certos momentos, o autor consegue emitir o fantástico de 

forma irônica, como no caso dos métodos utilizados pela personagem Houdane para 

realizar suas experiências. Verifica-se que as personagens Houdane e Alex submetem-se à 

necessidade de serem iguais aos outros, ou seja, de se enquadrarem em um modelo 

estabelecido pela sociedade, o mesmo acontecendo com a personagem Charlene, que sente 

necessidade de fazer parte da “elite política e social” do país, para ser aceita naquele 

espaço, em que o diferente sofre resistência e preconceito. Por essa razão, a visão de futuro 

e os elementos fantásticos são recursos válidos para alcançar o objetivo. 

O que se estabelece é a ordem da classe dominante, na qual não se admite nada que 

esteja fora do normal: “O diretor conversou com Houdane, literalmente solicitou que o 

menino saísse, que a escola não possuía experiência suficiente para mantê-lo” 

(CARNEIRO, 2007, p. 482). E a leve ironia das palavras finais: “Tudo parecia 

absolutamente normal. Charlene foi dormir” (CARNEIRO, 2007, p. 491).   

Os valores, os lugares e as aparências são ferramentas de persuasão do homem. As 

palavras que usamos nos ajudam a formar opiniões, tecer comentários, influenciar 

comportamentos, tecer ideias em forma de texto. As palavras que escolhemos exercem 

forte influência em nossa argumentação, são elas que escolhemos para representar nosso 

pensamento. No caso de André Carneiro, ele se utiliza, entre outros recursos, da ironia para 

evidenciar as mazelas brasileiras e o pensamento humano, além das contradições da 

sociedade. 

A desenvoltura para analisar determinada situação por diferentes pontos de vista é 

extremamente importante, uma vez que diz respeito à formação de nossa opinião. Valores 

como belo, justo, bem, normal estão diretamente relacionados à forma como a sociedade os 

aceita. No conto, os valores estão diretamente ligados a essa aceitação, e seu 

comportamento varia de acordo com a visão que o outro tem de determinada situação. 
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3 ESPAÇO E LITERATURA: CONTEXTULIZANDO A OBRA 

 

Neste tópico contextualizamos a obra a fim de estabelecer uma análise mais minuciosa 

de seus aspectos narrativos. Nesse contexto, propusemos a interpretação do espaço na obra, 

analisando as dimensões individual e social, e as relações do espaço com a personagem, 

destacando os percursos narrativos. Para tanto, retomamos a topoanálise que tem como 

centro o espaço e seus elementos, e indicamos como esses pontos provocam hesitação e 

surpresa no leitor ou, ainda, se esses aspectos criam um ambiente misterioso comum nas 

narrativas fantásticas. O termo “topoanálise” é definido por Borges Filho (2007, p.39) 

como a construção do espaço literário de forma ampla, observando a estrutura e os temas 

do texto. Assim, iniciamos o capítulo com a contextualização da obra. 

 

3.1 A narrativa: contextualizando a obra  

 No percurso narrativo, o autor cria uma viagem pelas lembranças de um jovem. Dessa 

forma, o conto pode ser considerado memorialista, sendo narrado em terceira pessoa. Ao 

longo do texto, o narrador recria a cidade, com os ambientes familiares da escola, da igreja 

e de sua casa posteriormente, em relatos que se alternam entre o real (possível) e o 

imaginário (fantástico ou sobrenatural). Segundo Moisés (2006, p. 31): “Ao longo do 

movimento romântico, empregava-se o vocábulo ‘conto’ no sentido de narrativa popular, 

fantástica, inverossímil.” No conto surgem inquietações e mistérios que aos poucos vão 

sendo apontados, e é nesse universo de enigmas que a narrativa vai se edificar. Outro 

aspecto dessa construção observado em A normalidade do mundo é a formação familiar 

tradicional, com pai, mãe e filho, e que também aparecerá repetida quando o personagem 

central, Houdane, constituir sua própria família  nesse momento sua relação com o filho 

será vista como uma relação de cumplicidade.  

 Ao iniciar a narrativa, aponta-se para as lembranças de uma infância “normal”, em 

que o único fato desarmônico aparece no nome da personagem, que é considerado 

“estranho” e escolhido pelo pai, que nunca explicou sua origem. Nesse momento, esses 

argumentos sugerem uma trama realista até que os elementos fantásticos com referências 
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aos contos de fadas começam a surgir. O aparecimento sem explicação de um elemento na 

vida da personagem Houdane, “um velho livro com histórias de fadas, bruxas e feiticeiros” 

(CARNEIRO, 2007, p. 474), que o acompanhará até a fase adulta, torna-se o elemento 

responsável ou é uma das hipóteses que o autor apresenta como responsável pelo êxito das 

ações que a personagem realiza ao longo de sua vida. 

 A espacialidade apresenta-se no conto demarcando o posicionamento social e 

ideológico do autor. De acordo com Borges Filho (2007), podemos perceber três gradações 

ficcionais na representação do espaço na obra literária: realista, fantasista e imaginativa. 

Em certos momentos encontramos a presença do insólito, o que de modo generalista 

configuraria uma narrativa fantasista, porém em muitos momentos encontramos o espaço 

semelhante à realidade cotidiana da vida. O autor situa no texto lugares existentes, como o 

jardim da casa, o depósito, o Palácio da Alvorada, e essas marcas tornam-se referências 

para o leitor real. Desse modo, essa estratégia narrativa atribui ao enredo maior 

verossimilhança: “Charlene se viu de vestido comprido, colar de pérolas, no Palácio da 

Alvorada”, “Houdane comprou uma casa enorme”, “Houdane e Alex construíram um 

depósito nos fundos que comprometia o jardim de Charlene” (CARNEIRO, 2007, p. 482-

491). 

 A condição de ser e estar no mundo apresenta conflitos internos e externos, saber 

de onde falamos e para quem falamos. Trata-se de uma narrativa que nos apresenta as 

profundas diferenças sociais e linguísticas entre as personagens. Dessa forma, o narrador 

consegue demonstrar a importância das palavras na construção textual e a relevância da 

busca por seus significados. 

 Ao longo da narrativa, a vida da personagem Houdane se desenvolve e ele chega à 

adolescência, momento de experimentar uma fase de inquietudes e descobrimentos. O 

narrador descreve um jovem com conflitos para conseguir dinheiro e, implicitamente, o 

texto nos leva a acreditar que ele fez uso dos artifícios mágicos, talvez do livro das bruxas 

ou de algumas palavras secretas. O fato é que, mediante esse meio misterioso, ele consegue 

obter êxito em um jogo, levando o prêmio em dinheiro. Assim, o texto mostra certa 

preocupação ética com relação aos métodos usados: “Não era pelo trabalho honesto, como 

diria seu pai, que Houdane sobrevivia. Saber que ‘comandava’ certos resultados e o temor 

de comprometê-los pelo exagero o perturbava” (CARNEIRO, 2007, p. 477).    
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 Esses momentos de reflexão da personagem são raros, e o texto deixa a entender 

que esse fenômeno misterioso passa a fazer parte do cotidiano de Houdane. Com a vida 

adulta já estabilizada, Houdane resolve “morar junto” com Charlene, que nunca soube que 

métodos eram esses que o marido utilizava. Em certo momento da narrativa, ela o 

questiona, e ele lhe conta toda a sua vida, tudo absolutamente dentro da normalidade. 

Ambos passam a repetir o modelo de família na qual Houdane nasceu: pai, mãe e filho. O 

problema é que o padrão se rompe quando o filho de Charlene e Houdane, Alex, se 

apresenta como um ser esquisito: 

Charlene protestou, mas os sonhos com seu filho estavam sendo 

destruídos. Alex era feio, deformado, de cabeça grande, tinha uma força 

física muito superior à sua idade. Seus raros brinquedos com outras 

crianças eram estranhos, ele sugeria situações imaginárias que os colegas 

não compreendiam. (CARNEIRO, 2007, p. 482) 

 

  A partir desse momento, manifesta-se o conflito entre o casal, resultando na 

separação. Em seguida, Alex passa por um momento de transformação em sua aparência, 

embora não fique claro como se dá essa modificação, que é responsável, não só pela 

mudança física, mas pela reaproximação da mãe, que volta a viver na casa depois que o 

filho se torna um famoso ator de novelas. O conto está fundamentado, portanto, na busca 

de explicações para os mistérios, alguns insólitos, cujas revelações e intepretações cabem 

ao leitor. 

 É certo que devemos considerar, do ponto de vista narrativo, o aspecto 

surpreendente que o autor expõe ao não estabelecer um final convencional para a sua 

narrativa. Essa “experiência de vanguarda” (MOISÉS, 2006, p. 27) pode ser considerada 

diante da relevância para a compreensão da unidade intrínseca do conto. Tratando-se desse 

modelo de narrativa, ainda que o conflito não esteja explícito ele exibe as características 

fundamentais de um núcleo dramático, mesmo que implicitamente.  

 No caso do texto em análise, o método utilizado pelo contista foi o indireto, 

comprovado pelo fato de as personagens apresentarem-se conflitantes e misteriosas até o 

fechamento da narrativa, tudo movido por um único mistério central em toda a trama. 

Observa-se uma continuidade sendo construída em torno dos mistérios sobre as habilidades 

insólitas da personagem Houdane.  
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3.2  Contextualizando o enredo: os espaços narrativos 

Anteriormente dissertamos sobre a escrita de André Carneiro pelo viés da literatura 

fantástica, abordando alguns aspectos de sua visão de mundo. Entretanto, ao longo da 

narrativa são formadas imagens possibilitando uma leitura visual, nos instigando a refletir 

sobre os espaços no âmbito das discussões literárias, especialmente no que se refere à 

questão da forma espacial do texto. O espaço literário significa um recorte sistemático de 

análise literária, uma vez que permite o entendimento dos diversos espaços presentes no 

universo literário. Por sua interdisciplinaridade abarca distintas sustentações teóricas que 

permitem considerações sociais, históricas, simbólicas, entre outras. Para Borges Filho: 

O conceito de espaço como um conceito amplo que abarcaria tudo o que 

está inscrito em uma obra literária como tamanho, forma, objetos e suas 

relações. Esse espaço seria composto de cenário e natureza. A ideia de 

experiência, vivência, etc., relacionada ao conceito de lugar segundo 

vários estudiosos, seria analisada a partir da identificação desses dois 

espaços sem que, para isso, seja necessário o uso da terminologia “lugar”. 

Dessa maneira, não falaríamos de lugar, mas de cenário ou natureza e da 

experiência, da vivência das personagens nesses mesmos espaços. 

(BORGES FILHO, 2008, p. 1)  

O estudo sobre a noção de espaço na literatura encontrou em Bachelard uma 

menção às funcionalidades do texto. Consideramos como referência para esse estudo o 

trabalho de Borges Filho (2007) e de Osman Lins (1976), visto que são necessárias as 

abordagens teóricas para refletir sobre os espaços na obra. O espaço no texto literário 

assume vários papéis, entre eles a caracterização da personagem no contexto histórico, 

psicológico, socioeconômico e geográfico.  

 O espaço é um dos elementos fundamentais na construção de uma narrativa que 

envolva o insólito e o sentimento do medo. São muitos os ambientes consagrados nas 

narrativas que abrangem o horror e o sobrenatural: casa assombrada, castelos medievais, 

cemitérios e uma série de lugares assombrosos que provocam arrepio e produzem a 

sensação de medo. O espaço, assim, se configura como um artifício ativo que auxilia na 

análise e na compreensão de um texto, oferecendo o mesmo nível de importância dos 

demais componentes que o estruturam, o que explica a interdependência das 

microestruturas narrativas. 

Tempo, espaço e personagem traduzem juntos as intenções do conto, a visão de 

mundo que provém dele, as significações e valores que estão presentes. Tudo o que é 

narrado acontece em um tempo, em determinado espaço e com determinadas personagens. 
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Logo, os elementos fundamentais de um desenvolvimento narrativo são o tempo, o espaço, 

a personagem e as ideias que em conjunto compõem as microestruturas textuais próprias 

das narrativas realizadas. 

Segundo Moisés (2006, p. 43), “verificamos que o lugar onde as personagens 

circulam é sempre de âmbito restrito. No geral, uma sala, uma rua, e, mesmo, um quarto de 

dormir ou uma sala de estar basta para que o enredo se organize”. No caso do conto de 

André Carneio, esse espaço é o depósito construído na casa de Houdane. É nesse ambiente 

que se passa a maioria dos episódios estranhos.  

Nessa relação entre o enredo e o espaço ao longo do processo de escrita cria-se um 

encontro particular com o leitor, buscando a cumplicidade e identificando os 

procedimentos literários. Em certos momentos é possível prever as atitudes da personagem 

com base em indícios do espaço que ela ocupa. A partir desse pensamento, o espaço pode 

caracterizar a personagem e também influenciar suas ações. Nesse caso temos o espaço 

social. De acordo com Lins: 

Tanto pode o espaço social ser uma época de opressão como o grau de 

civilização de uma determinada área geográfica. Outras tantas 

manifestações de tal conceito podem ser identificadas na classe a que 

pertence a personagem e na qual ela age: a festa, a peste ou a subversão 

da ordem, manifestação de rua, revolta armada. (LINS, 1976, p. 75)  

 

 Segundo o autor, o ambiente onde vive ou se movimenta a personagem pode 

indicar o seu espaço social a partir do instante que reconhecemos a cidade e o mundo 

natural, familiar para nós. Dentro desses variados propósitos, devemos analisar qual é a 

interação que se realiza entre esses espaços e as personagens. 

 Outro ponto que destacamos é o fato de o enredo se dividir em etapas formando o 

percurso espacial que se inicia com a exposição ou apresentação da personagem e dos fatos 

iniciais. No primeiro momento do conto identificamos o espaço infantil, educacional, da 

personagem. Nesse espaço, algumas características são identificadas como fundamentais 

para o prosseguimento da narrativa. É nesse espaço que são revelados alguns dos 

elementos fantásticos que continuarão até o final. A relação entre os pontos do enredo e o 

percurso espacial possibilita algumas interpretações que resultam em uma interpretação 

consistente do texto. 

 Podemos perceber que a cidade é um dos espaços que surgem com frequência na 

obra do autor, porém na obra analisada a cidade não aparece como grandes espaços, 
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avenidas, campos. As personagens ocupam espaços próprios, permitindo ao leitor procurar 

os sinais sociais inseridos na história, atentando para perceber como se dá a ocupação 

desses espaços. 

 Analisando o conto de André Carneiro do ponto de vista do espaço, percebemos 

que no texto as movimentações acontecem no que denominamos microespaço narrativo de 

uma sociedade urbana. O conto apresenta característica de cenário restrito, como o espaço 

escolar, a igreja, a praça, o escritório onde Charlene trabalhava, a casa e o depósito 

construído por Houdane para suas experiências. No depósito é possível estabelecer uma 

relação de esconderijo, pois é apresentado no conto como sendo o cenário de experiências 

secretas que só ele e o filho frequentavam, pois é um local isolado. 

Esse fato colabora com a criação de um ambiente sigiloso e com a conotação da 

relação misteriosa que se desenvolve nesse espaço. Tomando como base a perspectiva da 

topoanálise, temos a soma do elemento físico, ou seja, o cenário representado pelo depósito 

e a utilização de um clima psicológico ou misterioso para a interpretação do que se passa 

em seu interior. 

A construção do espaço, no conto fantástico, também deve manter o caráter 

ambíguo que caracteriza esse tipo de narrativa, mesclando elementos reconhecidamente 

pertencentes ao real com elementos que se inserem no âmbito do insólito. Nesse caso, o 

espaço do depósito construído por Houdane e seu filho Alex representa a ambiguidade com 

relação ao que acontece nesse espaço. Esses dois elementos se complementam, 

favorecendo o mistério que provoca e permite comportamentos sombrios.  

 O espaço no conto é um artifício de grande relevância, pois une os componentes 

físicos que criam o cenário para o desenrolar da ação. Quanto à descrição dos espaços na 

narrativa temos a transição de espaços mais abertos, como um jardim, para espaços mais 

reservados, criando assim um ambiente misterioso, sombrio. Podemos observar que alguns 

detalhes, como as características do local e de alguns objetos, ficam em aberto para a 

dedução do leitor, e um exemplo são as vasilhas utilizadas pela personagem Alex dentro 

do depósito. O espaço interior remete à proteção ou ao isolamento. O aspecto do espaço 

passa a inserir a personagem na narrativa, demonstrando funções de acordo com o que o 

autor propôs. 

 São numerosas as disciplinas que trazem o espaço como objeto de estudo e, assim, 

são várias as concepções do espaço no texto literário, embora esses espaços sejam 
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colocados desde o início da narrativa. Ao analisar o percurso espacial, percebemos que na 

parte inicial é que se encontra a apresentação das personagens. Por meio dessas colocações 

certamente quis o autor apresentar suas vivências, sua visão de mundo e as experiências 

nesses cenários. Isso nos permite situar as personagens no contexto socioeconômico e 

psicológico em que vivem. 

 Em certos momentos, o espaço adquire a função denotativa, ou seja, o espaço é 

factual, não possibilitando nenhum pressuposto entre personagem, espaço e ação. De forma 

simplista, a função do espaço geograficamente falando seria de dizer onde está a 

personagem no momento de determinado fato. No momento em que a personagem 

Charlene vê o filho pela televisão, ela pode descrever o ambiente da sala de sua casa, mas 

esse ambiente não irá caracterizar a personagem. Ao contrário, existem os espaços que têm 

a função de representar os sentimentos vividos pelas personagens, há uma analogia entre o 

espaço que ela ocupa e os seus sentimentos. 

 É possível que em certas ocasiões possamos antecipar as atitudes da personagem, 

pois as ações já foram indicadas no espaço que ela ocupa. Observa-se que esses espaços 

estabelecidos pelas personagens são os espaços em que elas moram, que frequentam 

regulamente ou que estão marcados no lado psicológico da personagem. Um exemplo 

dessa afirmação é a descrição que o narrador realiza da personagem Charlene em alguns 

espaços, como sua casa e seu ambiente de trabalho. Por meio dessas descrições, 

observamos alguns aspectos da personalidade dela. Percebemos, pela apresentação desses 

ambientes, que a personagem valoriza a organização, as aparências e a opinião dos outros a 

respeito de sua vida; a propósito, o próprio narrador comenta esse fato:  

Trabalhava em um escritório que Houdane visitava de vez em quando; 

uma jovem muito atraente [...] Talvez influenciada pelo seu emprego, 

ela era organizada, até um tanto obsessiva nas suas arrumações. 

Programava bastante, era lógica e coerente no uso do dinheiro[...] 

Houdane comprou uma casa enorme num bairro de classe média, com 

um terreno também grande demais, na opinião de Charlene. Ela, no 

início, plantou árvores, fez um repuxo; não perdera ainda a ilusão de 

festas elegantes, com buffet requintado, que as amigas consideravam 

um sinal de prestígio social. (CARNEIRO, 2007, p. 477- 482)   

 

Percebe-se que o narrador nos apresenta sinais do comportamento da personagem 

por meio dos traços apresentados na caracterização do espaço. Dessa forma, o espaço 

torna-se o elemento da realidade em que a verossimilhança do cotidiano se realiza. Para o 

mundo literário, o enredo, as personagens, as referências de tempo e espaço apresentam 
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novos significados.  Com esse modo de apresentar a narrativa, o enredo se constrói com 

um número pequeno de personagens cujas características são apresentadas juntamente com 

o espaço em que estão inseridas. 

 

3.3 Contextualizando as personagens 

 O estudo de determinado texto estará restrito se não investigarmos os processos 

adotados pelo autor para a construção de sua obra. É por meio da análise da técnica 

empregada que conhecemos como o autor dá sentido à existência da personagem. 

 A partir do momento em que o autor utiliza o espaço para caracterizar a 

personagem ou para situar determinada ação, ele coloca elementos que dão seguimento à 

narrativa. Ao estabelecer os espaços que serão preenchidos pelas personagens ou 

movimentos, enxergamos o discurso do narrador e como se constitui o espaço físico ou 

ficcional por meio de percepções reveladas por ações e comportamentos. Assim, 

constatamos quais funções o espaço desempenhará na obra. Por exemplo, a forma como o 

narrador insere a personagem em determinado ambiente do conto utilizando os espaços 

terá influência ou não sobre o posicionamento de quem ler ou analisar a obra. 

 A partir de reflexões sobre alguns conceitos de espaço, observamos que ele atua em 

conjunto com outros elementos que compõem a narrativa, desempenhando diversas 

funções, especialmente com relação às personagens. Lins questiona: 

Ora, como devemos entender, numa narrativa, o espaço? Onde, por 

exemplo, acaba a personagem e começa o seu espaço? A separação 

começa a apresentar dificuldades quando nos ocorre que mesmo a 

personagem é espaço; e que também suas recordações e até suas visões 

de um futuro feliz, a vitória, a fortuna, flutuam em algo que, 

simetricamente ao tempo psicológico, designaríamos como espaço 

psicológico, não fosse a advertência de Hugh M. Lacey de que aos 

denominados eventos mentais (percepções, lembranças, desejos, 

sensações, experiências) não podemos, em nenhum sentido habitual, 

atribuir localização espacial. Excetuando-se os casos, hoje pouco 

habituais, de intromissão do narrador impessoal mediante o discurso 

abstrato, tudo na ficção sugere a existência do espaço  e mesmo a 

reflexão, oriunda de uma presença sem nome, evoca o espaço onde a 

proferem e exige um mundo no qual cobra sentido. Temos, pois, para 

entender o espaço na obra de ficção, que desconfigurá-lo um pouco, 

isolando-o dentro de limites arbitrários. (LINS, 1976, p. 69) 

 

  O espaço se apresenta como um discurso que pode ser analisado diante da 

percepção de uma situação específica, em torno dos elementos ficcionais em relação ao 
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contexto no qual as personagens estão inseridas. O espaço se configura como o meio em 

que se desenvolve a ação ficcional. É o lugar onde se desenvolvem as ações físicas e 

sociais, especificamente onde as personagens atuam, caracterizando-se como fator social 

que permite delimitar as personagens de acordo com o mundo que habitam de modo a 

problematizar essas relações. Podemos concluir, seguindo o pensamento de Lins (2007, 

p.70, que o espaço real ou imaginário está diretamente ligado à personagem. Por essa 

razão, as personagens também podem ser consideradas a partir de seus espaços.  

  Essa relação intrínseca de representatividade contribui com a ideia de que o 

ambiente está ligado à visão do narrador ou da personagem. Nenhum posicionamento é 

indiferente  a vivência da personagem ou do narrador estabelecerá o conceito do espaço 

presente. 

  Ao colocarmos as reações da personagem como consequências diretamente 

relacionadas ao ambiente em que estão situadas observamos que Lins coloca uma 

observação com relação ao espaço e à atmosfera do conto para a configuração de um 

posicionamento estranho caracterizado pela magia, pelos símbolos: 

A atmosfera, 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. (LINS, 

1976, p. 76) 

 

  Para Lins (1976, p.76), o espaço é tudo que intencionalmente é disposto ou serve de 

base para que a personagem se configure e possa se movimentar. No conto, esses espaços 

são restritos a lugares fechados, como a escola e depois o espaço do depósito onde 

Houdane realiza suas experiências. Esse espaço é também onde a personagem Alex sente-

se mais confortável, no sentido de que não há incômodo para realizar suas experiências. 

  A personagem Houdane constitui-se a partir de um diálogo com os elementos 

misteriosos que o cercam e que o acompanharão até o desfecho do conto. O narrador-

personagem apresenta questionamentos sobre a atuação do pensamento positivo para se 

alcançar determinado resultado. Tornam-se espaços que permitem conflitos internos e 

familiares causados pelos acontecimentos misteriosos ao longo do conto. 

 Os conflitos da personagem Houdane com relação aos seus mistérios, submetendo-se 

aos ritos e às regras ligados a sua prática misteriosa, são uma das questões que ele tem de 
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analisar ao fazer uso de seus artifícios, dependendo da situação. Nem todos os espaços são 

propícios para a aplicação de seus métodos, por isso Houdane pensa muito bem antes de 

agir para não correr o risco de perder os privilégios que tem. 

Ao analisar determinada obra literária, percebe-se que é nesse espaço que o ser 

humano está representado, é onde ele reconhece situações baseadas em valores de suas 

crenças religiosas, políticas, sociais ou morais, e a partir de onde toma decisões com base 

nesses valores. As personagens do conto são exemplos de como o meio pode influenciar o 

indivíduo. Charlene é um exemplo dessa interpretação porque, ao observar as atitudes da 

personagem, se pode interpretar que são tomadas em consequência dos valores nos quais 

ela acredita e que consolidou ao longo de sua existência. Acredito terem sido motivadores 

para a ficção tanto o anseio de compreender como se estabelecem as relações entre o 

homem e a sociedade como o seu lugar nesse contexto. 

As obras literárias têm sido palco de variadas apresentações em que o leitor se 

reconhece em determinada situação, passando a querer compartilhar com a personagem 

esse mesmo espaço. Ainda mais provocativos são os contos em que os espaços físicos, 

humanos ou sociais são intercalados por mistérios, o que aguça a inquietude e permite que 

o leitor fique comprometido com o texto. 

Em André Carneiro isso se dá pelo uso da ironia que coloca à prova os sentidos de 

normalidade e anormalidade nas relações estabelecidas pelo homem em seu meio. Tal 

comportamento leva naturalmente à critica social e à análise comportamental, tudo 

envolvido, porém, por uma atmosfera fantástica cuja organização (narrativa) interna se dá 

pela unidade de ação das personagens, instância da narrativa que, segundo Massaud 

Moisés, corresponde à unidade de espaço, que por sua vez, “decorre da circunstância de 

[...] determinado ambiente encerrar importância dramática” Ainda segundo o autor, “Da 

mesma forma que uma única ação, por veicular conflito, sustenta a narrativa, um único espaço 

serve-lhe de teatro. (MOISÉS, 2006, p. 44) 

O ambiente de mistério se estabelece encoberto na aparente normalidade que a 

personagem Houdane demonstra no núcleo de ação do conto por meio de gestos, 

pensamentos, cenas, como se tentasse ao longo do conto desviar a atenção do leitor. O 

intuito do autor é mostrar como essa estrutura contribui na construção do ambiente 

fantástico e com isso compor uma representação da condição humana. 
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Ao pensar no conto e nos seus elementos internos, constatamos que nos espaços 

percorridos pelas personagens aparecem as relações sociais e os costumes daquele núcleo 

de ação. A personagem Houdane, desde o início do conto, aparece em um núcleo familiar 

composto por uma figura paterna que aparentemente não participa efetivamente da 

educação do filho nem atua financeiramente para o bem-estar familiar, causando a 

impressão de espaço um pouco desestabilizado. Esse perfil familiar vai se reproduzindo na 

constituição do novo núcleo familiar composto pelas personagens Houdane, Alex e 

Charlene. 

É possível, ao ler o conto, identificar o espaço social no qual estão inseridos, o que 

ajuda a fixar a ideia de (a)normalidade a que está associado. Percebe-se no trecho 

selecionado como é a convivência do protagonista no meio em que vive: “Os habitantes do 

bairro e os vizinhos custaram a tomar conhecimento dos estranhos habitantes tão reclusos” 

(CARNEIRO, 2007, p. 483). Percebe-se que existe um comportamento recluso por parte 

das personagens Houdane e Alex dentro do núcleo familiar. André Carneiro, ao delimitar a 

casa do protagonista, as personagens (o pai, a mãe e o filho) e o espaço, possibilita a 

visualização de uma unidade de ação. 

O espaço no conto ganha significado conforme se apresenta como um ambiente 

recluso, com pouca ou sem nenhuma movimentação de outras personagens. Houdane, 

sempre atencioso com Alex e Charlene, deixa transparecer para o leitor a sensação de 

normalidade familiar. O espaço onde a família reside permite propor a hipótese de uma 

relação paterna muito forte, em que os possíveis poderes sobrenaturais ou habilidades 

passariam de pai para filho. No trecho que segue vê-se essa proximidade entre pai e filho, o 

que faz a personagem Charlene desconfiar da anormalidade de ambos: 

Pai e filho conversavam animados sobre a existência de água na Lua e em 

Marte, o que fez Charlene raciocinar, em silêncio, de que talvez ambos 

fossem mesmo anormais, triste hipótese que ela sempre repelira[...] Uma 

tarde, ela comtemplava pai e filho carregando para dentro do depósito 

carrinhos de terra, não sabia para quê. Sentiu-se tão longe deles, e foi 

nesse momento que decidiu separar-se. Receava a reação de Houdane, 

sempre tão surpreendente. Ele foi delicado e compreensivo, disse-lhe que 

poderiam fazer tudo de boa paz, assim Alex manteria sempre contato, 

afinal ela também se orgulhava dele. (CARNEIRO, 2007, p. 482-483) 

 

Esse espaço familiar leva à discussão de temas como a relação entre pais e filhos. A 

personagem Charlene relata sentir-se distante dos dois e, por essa razão, resolve se separar, 

surgindo uma situação de divórcio que no conto fica estabelecido como pacífico. No 
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entanto, algumas questões podem ser colocadas nesse caso com relação à separação: o 

vínculo entre mãe e filho aparenta ser distante, não há demonstração de afeto entre eles e 

esse distanciamento aumenta à medida que o tempo passa. Uma hipótese para essa conexão 

forte entre pai e filho talvez seja o reflexo de uma sociedade machista que repassa seus 

exemplos de geração em geração. 

No início do conto, a personagem Charlene é apresentada como uma mulher 

independente, que trabalha e que tem personalidade forte, autoestima elevada. Ao longo da 

narrativa, porém, esse perfil se altera e ela passa a ser apresentada como uma mulher fútil 

que norteia suas ações com base na opinião de outras pessoas e também se mostra presa a 

valores muito materialistas, às vezes preconceituosos. Ela se separa e só volta a demonstrar 

afeto e orgulho do próprio filho depois que ele passa por uma transformação física que o 

deixa “bonito” com um emprego que lhe dá reconhecimento e prestígio social. 

A personagem Charlene como mãe não possui a visão tradicional a que estamos 

acostumados. No trecho que segue vemos o modo como a personagem se refere ao filho:  

Charlene protestou, mas os sonhos com seu filho estavam sendo 

destruídos. Alex era feio, deformado, de cabeça grande, tinha uma força 

física muito superior à sua idade. Seus raros brinquedos com outras 

crianças eram estranhos, ele sugeria situações imaginárias que os colegas 

não compreendiam. (CARNEIRO, 2007, p. 482)   

    

 Talvez esse comportamento da personagem esteja ligado aos hábitos estranhos do 

filho ou às características da personalidade da mãe, de pessoa vaidosa e que considera 

importante o aspecto físico. Charlene estabelece como meta a ascensão social. Dar festas 

seria um sinal de prestígio. Ela queria mostrar à sua mãe e às amigas que estava se 

tornando a mulher bem-sucedida que queria se tornar.  

 Houdane permanece com Alex em uma relação de completa afinidade e 

companheirismo, sem nenhum episódio de desentendimento. Alex é descrito como um 

menino inteligente, razão pela qual os pais o matriculam em uma escola para excepcionais, 

e mesmo assim ele sofre rejeição no espaço escolar quando criança por causa de sua 

aparência. Os professores e a direção da escola também não sabem como reagir diante do 

comportamento fora do normal de Alex e solicitam a Houdane que o menino saia sob a 

alegação de não possuírem experiência suficiente para mantê-lo no ambiente escolar. Esse 

fato poderia tornar a escola um espaço de opressão para Alex, mas isso não o incomoda. Já 
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para Charlene, esse episódio tornou-se um espaço de sofrimento e desilusão com relação 

ao filho. 

 Houdane e Alex construíram o depósito em casa, onde passavam longos períodos, 

sugerindo ser o espaço onde os mistérios aconteciam. Com o passar do tempo, Charlene 

sugere mudanças em Alex, que são aceitas por Houdane e pelo filho, e essas mudanças 

acontecem naturalmente sem que existam conflitos; pelo contrário, após as mudanças a 

família se reaproxima e a normalidade do lar volta a se estabelecer, com os pais voltando a 

morar juntos. 

Charlene passou a vir todos os dias. Houdane disse-lhe que era melhor 

passar a noite, estava chovendo, ela ficou, dormiu com ele. Foi assim que 

começara tudo, com uma naturalidade que ela jamais sentiu, mas 

absolutamente normal em Houdane e Alex. (CARNEIRO, 2007, p. 489) 

 

 Nota-se o tom de normalidade na relação das três personagens, aspecto observado 

constantemente no espaço da casa. Percebe-se também que a personagem retorna ao 

convívio no ambiente da casa com muita tranquilidade e instigada a saber sobre as 

transformações que estavam acontecendo. 

O espaço valida as ações e, por esse motivo, a personagem retorna ao seio familiar, 

passando a agir como se fingisse normalidade, como se não se importasse com o mistério 

que se desenvolve nesse ambiente. Para a personagem, o importante é manter a aparência 

de família exemplar e sem conflitos, nesse ponto apresentando traços de submissão, pois 

adota uma postura de inquietude, mas não questiona nada e prefere manter tudo como o 

seu pensamento ordena.  

Verificamos, pois, a espontaneidade da personagem Houdane, cujas ações, tratadas 

como atos cotidianos, trazem em si o uso de métodos que são repassados para o filho Alex. 

Ao final, pai e filho agem como parceiros, dividindo espaços, segredos e mistérios.  
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REFLEXÕES FINAIS 

 

As reflexões apresentadas nesta pesquisa surgiram a partir da análise do fantástico 

na obra de André Carneiro. Com base nas representações encontradas revisitamos os 

conceitos de literatura fantástica para a compreensão do modo como o autor constrói a 

narrativa e os efeitos gerados por essa construção. 

No primeiro capitulo deste estudo, trabalhamos os fundamentos conceituais de 

literatura fantástica e ficção científica. Verificamos que o avanço das pesquisas acadêmicas 

no campo da literatura fantástica possibilitou um olhar sobre a produção de textos que 

envolvem o insólito, o gótico e a exploração científica pela ficção. 

Especificamente no Brasil nos anos 1960 e 70, o movimento editorial possibilitou 

um estimulo à produção nacional com a publicação de livros de um gênero ainda pouco 

conhecido do grande público. Quando esse movimento se instaura acaba por estabelecer 

um parâmetro que até então não existia no mercado editorial de livros de literatura 

fantástica e seus subgêneros.  

A literatura fantástica na obra de André Carneiro aparece com múltiplas 

interpretações. Em determinado momento pode surgir com um acontecimento estranho, um 

suspense, um mistério. O uso de elementos que trazem proximidade, afeta nossa percepção 

fazendo surgir uma relação de afinidade com o texto. No conto “A Normalidade do 

Mundo”, essa relação entre ficção e realidade se estabelece em face do fantástico, pois o 

autor se utiliza desse recurso como artifício para a construção de um ambiente que 

possibilite ao leitor um reconhecimento de sua realidade ali representada por meio de 

situações vivenciadas em sociedade ou no íntimo de suas casas. 

Uma das vertentes utilizadas como forma de representação é o fantástico como 

visão de mundo do autor. Nesse cenário, André Carneiro sugere algumas noções explicitas 

de feitiçaria dos contos de fadas tradicionais no início do conto. Depois o texto fica em 

aberto e cabe ao leitor interpretar e decidir qual a sua hipótese para os fatos apresentados.   

O mundo místico nos leva ao imaginário que liberta das angústias e sofrimentos de 

forma rápida, são verdadeiros caminhos abertos para o que não está no campo do real. 

Enquanto existe a indeterminação significa que permanece o mistério no fantástico. Em 

concordância com o pensamento de Todorov, o fantástico equivale ao tempo da 
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indefinição, da incerteza, algumas vezes esses momentos são vivenciados pelas 

personagens ou podem ser suscitados no leitor real. Ainda seguindo esse pensamento, o 

fantástico tem uma função social e psicológica de ser um espaço de fuga.   

Ao pensar sobre a possibilidade da construção de nossas relações sociais com o 

auxílio de poderes extraordinários que nos dariam a oportunidade de mudarmos nossos 

destinos, o que faríamos? Talvez esse seja o questionamento que André Carneiro deixa no 

seu conto, o grande mistério da existência humana cheia de conflitos e que anseia por uma 

solução rápida para seus problemas. A comodidade de um resultado imediato, seduz 

milhares todos os dias, assim como seduziu Houdane. 

A ironia aparece como outro recurso linguístico utilizado no conto como 

mecanismo para brincar com as palavras, dessa forma o autor constrói seu discurso e mais 

uma vez cabe ao leitor propor suas considerações. A ironia crítica auxilia na intepretação e 

contribui com a reflexão sobre a condição humana e da sociedade. 

No jogo de palavras utilizado no título sarcástico do conto, “(a)normalidade do 

mundo”, o autor mostra hipóteses, questionamentos. O que seria um mundo normal? Seria 

o mundo sem mistérios, fadas, livros mágicos, sem egoísmo, sem sentimentos ruins? ou 

seria um mundo de aparências em que todos se encaixam em um determinado padrão? Ao 

tentar responder esses questionamentos acabamos por analisar a nossa vivência refletida 

pela literatura.  

Ao aprofundar o estudo do texto de André Carneiro, percebe-se uma relação de 

representação da sociedade. Essa relação entre literatura e representação é apresentada no 

texto fantástico como linguagem representativa de valores, culturas e significados mostra-

se como elemento para a reprodução da realidade. A representação é um conjunto de 

significados, e sendo assim, é essencialmente social.  

Na sociedade apresentada por André Carneiro existe a rotina, seres humanos 

preocupados, os relacionamentos e os segredos que guardam. A normalidade está 

estabelecida até as mudanças surgirem, seja por meio de uma nova tecnologia ou por meio 

de uma tragédia. A ordem é alterada por um acontecimento e diante de tal fato escolhemos 

a decisão. As personagens do conto escolhem a aparente normalidade e todos seguem a 

rotina estabelecida.  Ao refletir como essa ordem se estabelece no conto foi necessário 

entender como o enredo e o movimento das personagens representa a noção de 

(a)normalidade. 
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Ao contextualizar a obra, a topoanálise foi essencial para ponderar sobre seus 

aspectos textuais: os espaços e as personagens. Apontamos como as relações e percursos 

narrativos se estruturam e provocam hesitação e surpresa no leitor, constatando que os 

espaços presentes no conto contribuíram para a identificação da representação. 

Os espaços pelos quais as personagens transitam provocam no leitor as noções de 

normalidade e anormalidade. No momento em que se estabelece uma relação familiar 

tradicional formado pelo núcleo por pai, mãe e filho percebe-se uma situação de 

normalidade, porém um mistério surge para estremecer essa relação, suscitando no leitor a 

dúvida com relação a essa normalidade. O espaço em que esse mistério acontece é o 

espaço do depósito, um espaço que fica no terreno da casa, confirmando a relevância 

desses ambientes para a relação familiar, como também para a hipótese da relação de 

proximidade entre os espaços do conto e os espaços do leitor como recurso para manter a 

atenção. 

Esse estudo possibilita, portanto, considerar que a literatura fantástica é um espaço 

para colocar em prática algo que parece cada vez mais distante, a crença no imaginário, 

naquilo que não está ao alcance de nossas mãos. Quando somo crianças acreditamos que a 

nossa imaginação é parte do que se convenciona chamar realidade, a medida que 

crescemos nos afastamos desse mundo mágico. A literatura de André Carneiro nos convida 

a essa proximidade com um mundo cheio de possibilidades, cada qual no entanto 

determina o modo como irá se relacionar com esse mundo. 

A intenção deste trabalho foi refletir, com o apoio de teóricos que estudam o tema, 

a respeito dos elementos fantásticos, insólitos na literatura de André Carneiro. Realizando, 

desta forma, uma leitura comentada do conto busco apresentar o fantástico implícito na 

obra. Percebe-se que a construção da narrativa do autor ultrapassa o aspecto meramente 

textual e permite expandir as discursões para o âmbito da sua visão de mundo e perceber 

que o seu modo de pensar ultrapassa os limites do texto.  

Espero que as reflexões aqui expostas possam contribuir para a continuação de 

estudos nessa área, a fim de fortalecer as produções no universo acadêmico e científico e a 

continuação dos estudos da obra de André Carneiro. 
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ANEXO 

“A normalidade do mundo” 
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A normalidade do mundo 

 André CARNEIRO.  

Confissões do Inexplicável. São Paulo: Devir, 2007.p. 473-491. 

 

Até os sete anos, a única coisa estranha de Houdane era seu nome, escolha do pai, 

que nunca quis explicar onde o achara. Houdane teve uma infância normal, é claro, a mãe 

contava façanhas da sua extraordinária inteligência que o pai julgava ter-lhe transmitido 

por herança. As amigas, com filhos da mesma idade, narravam genialidades dos seus e não 

eram menos notáveis. Para os outros, Houdane fazia o que os filhos fazem, sem os 

exageros dos olhos maternos. Menino normal, assim se julgava, embora costumasse dizer: 

“sou um cara de sorte.” Atravessou o primeiro grau para o segundo e passava de ano, 

sendo apenas um aluno sofrível e não estudava nenhuma lição. Tinha seus truques. Na 

véspera dos exames, de um velho livro com histórias de fadas, bruxas e feiticeiros, extraiu 

algumas palavras mágicas, como “abracadabra”, “sim, salabim”, etc., etc., que usava para 

conseguir coisas, conforme a situação. 

 Para obter boas notas, pegava o livro da matéria, dizia a palavra, folheava as 

páginas, sem olhar, marcava um lugar e lia o capitulo que iria ser sorteado no dia seguinte. 

Conseguia nota alta e, para ele, esse método era normal, pois anormal seria transformar o 

professor em sapo, como fazia a bruxa. Às vezes pensava nisso, mas o livro não trazia 

palavras de volta, e continuar o semestre com um sapo na mesa o assustava. Os pais 

pensam que sabem tudo dos filhos, esquecidos do tempo em que se masturbavam no tronco 

da laranjeira preferida pela avó, com reentrâncias remotamente parecidas com aquelas da 

anca da linda Catarina, uma prostituta gordinha que Houdane amava a traição, sem 

dinheiro, idade e coragem de solicitar seus favores, e seria bem acolhido, se a primeira 

condição fosse atendida. Queria experimentar o sexo explicitamente, cujos detalhes, mitos 

e prazeres faziam parte importante da sua conversa com os amigos. Completava com a 

leitura de fascículos pornográficos, cheios de ilustrações que fariam sua avó morrer de 

ataque. 
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Houdane organizara os planos mais audaciosos para raptar Catarina, embora o carro 

conversível fosse uma foto de revista. Ele sonhava muito, mas havia uma faceta pratica. 

Depois de perguntas aos amigos e até a alguns adultos, que respondiam caçoando, soube o 

preço que Catarina exigia. Era quantia que não possuía, mesmo somando presentes de dois 

aniversários. O que ele manobrava e, ao que parece, os outros não, era uma coleção de 

palavras cujo efeito ele confiava totalmente. Mas, não era tão simples, dizer a palavra e um 

gênio entregando um maço de notas. Havia um rito e algumas regras. Por exemplo, não 

poderia roubar, nem prejudicar, uma pessoa. As fadas repetiam isso em cada livro, e 

Houdane não era bobo de perder as suas vantagens, fazendo como os personagens idiotas 

das histórias, que entram nelas só para fazer tudo errado e até virar um sapo, como 

acontecia com....Bem, é uma história comprida, que todos conhecem. 

Na próxima festa da igreja, na praça, havia uma rifa, vendiam um número em 

benefício de uma creche, e quem acertasse levava metade da receita, suficiente não só para 

Catarina, mas para Joana e a Claudete, de apreciáveis qualidades. 

Houdane fez os preparativos, escreveu algo em uma folha de videira, pensou o que 

tinha que pensar e foi o primeiro a gritar para o vendedor de números, que ele queria 

comprar o 25. O vendedor, que trabalhava com o jogo do bicho, destacou o 25 com o 

apreciável comentário: 

 É o carneiro, um número muito bom. 

Houdane nem respondeu, estava mentalmente ocupado em uma série de 

pensamentos que conduziram o carneiro fora do rebanho para o dedo eclesiástico do padre 

gritando: 

 Vinte e cinco, deu o vinte e cinco. 

O padre sabia que era o carneiro, o sacristão fazia um joguinho para ele. Houdane 

subiu as sacadas no meio da confusão, ainda ouviu conselhos para gastar bem o dinheiro. 

Balançava a cabeça como quem diz, “sei perfeitamente”. Teve sua primeira experiência 

com a Catarina, que foi magnífica, e até a segunda, com o resto do dinheiro, pois ela fez 

mais barato, tudo perfeitamente de acordo com as severas regras da magia. Houdane 

contava para alguém essa sua vantagem? Nunca. Nem para Catarina, se ela ajoelhasse aos 

seus pés e lhe desse um permanente para o ano inteiro, Houdane não contaria. Seria a 

mesma coisa que matar a galinha dos ovos de ouro - perde-se os próximos ovos de ouro e 

não se encontra nenhum ovo de ouro na galinha morta. 
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Por isso Houdane era um rapaz normal, como os mafiosos têm empresas normais, 

ganham dinheiro sem falar dos prostíbulos, drogas, contrabando e mortes por encomenda. 

Houdane cresceu, já não era um adolescente, foi tomando conhecimento, aos 

poucos e com surpresa, que seus métodos para conseguir as coisas eram considerados 

impossíveis, quem os narrava, um mistificador. Houdane prestava atenção naqueles que 

conseguiam vitórias, fazia perguntas, mas ninguém parecia usar os seus recursos; eram 

pessoas normais, tinham inteligência, força de vontade e muito trabalho, frase de 

capitalista, que justifica a riqueza dizendo que trabalhou muito. Houdane não trabalhava, 

só fingia. Lentamente, à medida que estudava o assunto, foi alterando seu uso mágico das 

palavras. Descobriu que não eram bem elas que garantiam os resultados, chegou a 

dispensá-las. O que produzia o fenômeno? Talvez o pensamento, talvez algo que ele 

herdara... do falecido pai não podia ser, um bom homem, porém medíocre.  

Houdane não estava interessado em pesquisar a coisa, a não ser para seu uso, 

mesmo porque jamais poderia revelar o processo. Além de perder o poder, tinha 

consciência de que uma demonstração com sucesso provocaria duvidas, seria perseguido e 

desacreditado. Há séculos o ser humano teme os “anormais”. 

  Foi inevitável Houdane passar a conviver diariamente com os seus processos. 

Antes ele os considerava parte da sua estrutura, como força ou fraqueza física. Não era 

pelo trabalho honesto, como diria seu pai, que Houdane sobreviveria. Saber que 

“comandava” certos resultados e o temor de comprometê-los pelo exagero, o perturbava. 

Todos nós temos as nossas regras e éticas muito bem estabelecidas. Há o Código Civil e 

Penal com seus artigos. Religiosos obedecem a Bíblia e Catecismos. Se não recebemos 

nenhuma intimação policial, estamos dentro da lei. Houdane passava ao largo de tudo isso, 

mas estabelecia limites, enquanto fingia uma normalidade convencional. É cansativo, até 

angustiante, esperar nossas solicitações serem contempladas. Houdane sequestrava 

habilmente o seu lugar. Não havia mais bruxas ou fadas em sua imaginação. Era juiz em 

causa própria e a sua economia ia crescendo discretamente. 

  Desde a gorducha Catarina, sua vida amorosa decorrera sem grandes paixões. 

Agora algo estava ocorrendo. Trabalhava em um escritório que Houdane visitava de vez 

em quando; uma jovem muito atraente, aquela que faz o homem olhar para trás, quando se 

cruzam. Houdane era simpático, mais alto do que baixo, vestia-se bem, nunca fora muito 

difícil aproximar-se das mulheres que lhe interessavam. 
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  Com Charlene, suas discretas investidas foram rechaçadas. Ela deveria estar 

cansada do interesse masculino, sempre impressionado com a perfeição física. Depois de 

se convencer que Charlene não queria sair com ele para lugar algum, foi que Houdane 

lembrou nunca ter usado o seu processo para uma conquista. Mas lhe repugnava emitir 

uma “ordem” direta. Seria como pagar alguém para um programa. 

   Em uma tarde, em hora já calculada, Houdane esperou que Charlene se 

encaminhasse para uma escada, lá só a cumprimentou com um aceno. Em seguida ele caiu, 

tropeçou no degrau e foi ao chão. Não se levantou, ficou meio torcido, sentido dor. 

Charlene, parada à distância, hesitou, depois foi socorrê-lo. Ela o levou para casa no seu 

carro, se ofereceu para conduzi-lo a um pronto-socorro. Houdane disse que ela já tinha 

feito muito. Em três dias ele disse estar recuperado, foram ao cinema, ele não tentou pegar-

lhe na mão, o que aconteceu logo. Deve ter sido Charlene quem despertou em Houdane 

uma ambição maior. Namorados primeiro, amantes depois, Charlene passava os fins de 

semana no apartamento de Houdane. Aos poucos os dias da sua permanência aumentarem, 

eles formavam um casal, como ocorre hoje. Houdane a levou para um apartamento maior. 

Ele se envaidecia com a beleza da mulher, embora uma dose de ciúme fosse indisfarçável. 

Charlene continuou trabalhando na Consultoria Econômica, onde Houdane movimentava 

alguns dos seus recursos. 

  Naturalmente Charlene entendia de economia e do jogo da bolsa. Desde o início, 

Houdane evitava comentar as manobras de aplicação do seu dinheiro. Mesmo falando 

pouco, ela percebeu, surpresa, que ele era um principiante no assunto, embora conseguisse 

lucros. Ela gostava do marido, o admirava, embora houvesse algo estranho, que não 

conseguiria penetrar. Desconfiou que ele tivesse um passado criminoso, chegou a lhe 

garantir que mesmo sabendo tudo de sua vida, nada alteraria seu amor. Houdane narrou 

com detalhes seu passado. Família classe média, até medíocre, nada a esconder. É claro, os 

truques apreendidos com fadas e bruxas não entraram nessas confidências. Charlene se 

convenceu, ele não tinha cometido crimes, mas, exatamente por isso, o mistério 

permanecia, embora indefinível. 

 Todos nós temos a convicção, ou a ilusão, de que sabemos (melhor do que os 

outros, pelo menos) os nossos mecanismos internos, como reagimos diante dos outros e de 

nós mesmos. Se tentamos descrever tudo isso para um analista, ou numa autobiografia, 

deparamos com a dificuldade dessa autópsia no espelho. Somos obrigados a milhares de 
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decisões, cada dia. Guiar um carro no meio do trânsito, responder perguntas, com palavras 

convenientes, dia e noite. Até nos sonhos é preciso decidir se voamos ou nos arrastamos 

pelo chão. Somos os cães de Pavlov, condicionados a salivar diante das tentações diárias, a 

maioria longe do nosso alcance. Houdane continuava sendo o que se nomeou em criança, 

“um cara de sorte”. Ele “torcia” e as boas coisas aconteciam, da mesma maneira que 

milhões, nas igrejas, mãos postas, tentavam o mesmo. Ele notava que nos jogos com 

objetos móveis, as bolas do snooker e as do jogo de bocha eram “orientadas” com gestos e 

palavras gritadas dos participantes, para que entrassem nos buracos, ou deles se 

afastassem. O ser humano tenta “conduzir” tudo mentalmente, de acordo com seus 

interesses. Houdane chegava a pensar que competência, prática, eram secundárias. A vida 

pendia deste ou de outro lado porque alguém a empurrara mentalmente com mais força. A 

maioria acredita que um pensamento positivo leva ao sucesso, mas, como agiria esse 

pensamento? Um simples incentivo para a própria pessoa, uma autossugestão, ou os 

pensamentos saltam das cabeças como invisíveis tentáculos, mudando objetivamente 

aquilo que se denomina impropriamente de realidade? 

 Embora Charlene tivesse um bom temperamento, muitas vezes brigava com 

Houdane. Talvez influenciada pelo seu emprego, ela era organizada, até um tanto 

obsessiva nas suas arrumações. Programava bastante, era lógica e coerente no uso do 

dinheiro. Houdane esquecia coisas valiosas, mas o que incomodava Charlene é que ele não 

se importava, não se corrigia -típico displicente que acaba na falência, sua mulher 

argumentava, com raiva até, porque Houdane concordava, pedia desculpas e tudo 

continuava na mesma. Ele doou todos os livros de Parapsicologia ou qualquer um que 

tocasse no assunto domínio pelo pensamento, logo que Charlene veio morar com ele. Foi 

difícil, eles já estavam encapados e não mostravam claramente os títulos. Se Charlene os 

visse, pela quantidade faria deduções e perguntas. É curioso, ela gostava do marido, mas 

não o descreveria com grandes dotes culturais e muito menos científicos. Alguns jovens 

amigos dele frequentavam o apartamento demonstrando respeito por aquilo que ele já 

falava, “ideias loucas”, como a mãe de Charlene já o classificara, no fundo ofendida por 

que o belo casamento da filha, véu, grinalda e o “sonho de Amor” de Liszt na igreja 

apinhada não tinha acontecido, eles eram apenas “ajuntados”, palavra horrível que a mãe 

jamais dissera. Charlene controlava as bebidas nessas reuniões. Ela jamais esquecerá, 

quando seu pai bebia demais se transformava em um homem detestável. Felizmente, 
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Houdane punha um gole na boca, se entusiasmava e esquecia o resto. Nesses momentos, 

sua imaginação voava: 

 A tal realidade de que se fala tanto, é uma completa ilusão, começando pelos 

olhos a enxergar as perspectivas, que não existem, aliás as retas também não existem, só 

curvas. Somos feitos da mesma massa, no universo: átomos e as partículas que o rodeiam. 

Sou um nevoeiro, e a rocha, a árvore, o animal, a criança. Uns são mais densos do que os 

outros. 

  Todos ouviam em silêncio, Houdane andava de cá para lá. Charlene não prestava 

muita atenção, para ela, eram só palavras. Na sua realidade a mesa continuava sólida mesa 

e um gato era um gato. Ia para a cozinha com a Luciana e nem comentavam o assunto. 

Falavam de receitas e de filhos que ambas ainda não tinham, mas planejavam, pressionadas 

pelas frases soltas das mães: “não espere muito para ter filhos que você vai se arrepender, 

no meu tempo...” 

 Houdane continuava: 

 Aqui, nesta sala existem centenas de milhares de ondas, você coloca um 

aparelho e ele separa uma, você ouve uma notícia, uma música ou enxerga o que está 

acontecendo do outro lado do mundo. Essas ondas atravessam nosso cérebro químico-

elétrico, e não sabemos do que ele é capaz. Vocês já se colocaram no lugar de um cão? O 

dono não está, ele vai à sua procura seguindo o cheiro, por quilômetros. Charlene sabia 

quanto tinha subido a bolsa de Hong Kong, Luciana sabia que iria menstruar no dia 5, um 

sábado, que chato. 

A música popular repete os refrães, a erudita o tema com variações, os minimalistas 

repetem, engrenagens repetem, os seres humanos giram com o planeta, dia e noite, o 

sangue percorrendo as mesas veias. Somos uma extraordinária máquina da rotina. As 

inovações chocam, demoram décadas para serem aceitas. Entretanto, milhões de células se 

renovam constantemente. Envelhecemos, somos outra pessoa cada dia que passa, Houdane 

não queria, mas aos poucos cada frase que ouvia, cada gesto que observava, eram fixados, 

como se fosse um alienígena interessado em saber de que maneira animais, homens e 

plantas nasciam, se desenvolviam e tornavam a percorrer os mesmos ciclos. As plantas 

eram mais compreensíveis, seres humanos se perturbavam ao imaginar o macaco usando 

alavanca de ossos, pondo-se ereto na planície, grunhindo uma linguagem, desenhando nas 

cavernas, descobrindo a roda, fazendo as armas da destruição, perdendo o centro do 
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universo, descobrindo a sua insignificância, embora a imensa maioria acredite ser a obra-

prima de Deus. Sem se lembrar dos bilhões de galáxias e a possibilidade de bilhões de 

planetas habitados por seres inteligentes, simpáticos como os terráqueos ou estranhos se 

parecidos com aves, insetos, peixes ou imponderáveis anjos dos nossos sonhos. 

Charlene ficou grávida de um menino. Houdane recebeu com surpresa, seus 

pensamentos eram tão largos que o óbvio de uma gravidez ele não suspeitara. Charlene 

seguiu as regras do acompanhamento médico, e nove meses mais tarde, em um eficiente 

hospital, nascia Alexandre, nome comum escolhido por Charlene e que não provocara 

nenhuma contraproposta de Houdane. 

Todos os bebês são lindos e geniais e Alex seguia o costume. Andou e falou muito 

antes do tempo que as comadres decidem que é razoável. A família de Charlene, ainda 

distante, só os visitava nas datas obrigatórias. Charlene, incentivada por Houdane, deixara 

o emprego; afinal, eles não precisavam daquele dinheiro a mais. Alex crescia muito rápido, 

Charlene o levou a um médico especializado, que fez inúmeras perguntas e testes. A 

cabeça de Alex era aparentemente um pouco grande para sua idade e seu corpo. Embora 

seus traços fossem delicados, essa desproporção lhe dava um ar estranho, que a típica 

diabólica maldade das crianças logo descobriria. Na escola de excepcionais, onde seus pais 

o colocaram, mesmo com a vigilante atenção dos professores, seus colegas caçoavam da 

sua figura, um pouco grotesca. No início Alex parecia não se importar, mas depois agrediu 

alguns que zombaram dele, e que até saíram da escola. Agressão foi o alegado, mas Alex 

tinha apenas tocado os meninos, que passaram a gritar - sem apresentar sinais de algum 

golpe. Desde essa ocasião, Alex ficou isolado. Os colegas tinham medo dele. Já completara 

sete anos e Houdane não o matriculou no primeiro ano, mantendo um estudo particular. 

Charlene protestou, mas os sonhos com seu filho estavam sendo destruídos. Alex 

era feio, deformado, de cabeça grande, tinha uma força física muito superior à sua idade. 

Seus raros brinquedos com outras crianças eram estranhos, ele sugeria situações 

imaginarias que os colegas não compreendiam. O diretor do colégio, no início, tentou uma 

aproximação didática, que foi perturbadora. As questões propostas eram respondidas de tal 

maneira que não foram entendidas, embora não pudessem apontar onde estavam os erros. 

Alex às vezes sorria de um jeito que parecia irônico, e era difícil para os professores 

suportarem. Chegaram à conclusão de que Houdane era culpado. Certamente ele treinava 
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seu filho com o propósito de caçoar da escola e de seus métodos, levado pela frustação do 

filho não conseguir amigos e alguma distinção. 

O diretor conversou com Houdane, literalmente solicitou que o menino saísse, que 

a escola não possuía experiência suficiente para mantê-lo. Sem alarde, discretamente, Alex 

partiu, no meio de Charlene e Houdane. Ela chorava disfarçadamente, mas pai e filho 

conversavam animados sobre a existência de água na Lua e em Marte, o que fez Charlene 

raciocinar, em silencio, de que talvez ambos fossem mesmo anormais, triste hipótese que 

ela sempre repelira. 

Houdane comprou uma casa enorme em um bairro de classe média, com um terreno 

também grande demais, na opinião de Charlene. Ela, no início, plantou árvores, fez um 

repuxo; não perdera ainda a ilusão de festas elegantes, com buffet requintado, que as 

amigas consideravam um sinal claro de prestígio social. Houdane e Alex construíram um 

depósito nos fundos que comprometia o jardim de Charlene. Uma tarde, ela contemplava 

pai e filho carregando para dentro do depósito carrinhos de terra, não sabia para quê. 

Sentiu-se tão longe deles, e foi nesse momento que decidiu separar-se. 

Receava a reação de Houdane, sempre tão surpreendente. Ele foi delicado e 

compreensivo, disse-lhe que poderiam fazer tudo em boa paz, assim Alex manteria sempre 

contato, afinal ela também se orgulhava dele. Ela naturalmente acenou com a cabeça e 

nesse momento descobriu que Houdane sim, tinha orgulho de Alex. Eles conversavam 

muito ultimamente, e Charlene não os ouvia ou não os compreendia. Ela entrou no 

depósito conversando com Houdane e lá no fundo percebeu Alex debruçado sobre um 

monte de terra, resmungando algo. Ela comentou, em um ímpeto: 

 Alex está falando sozinho? 

 Não - disse Houdane, sorrindo. - Ele fala, ou melhor, ele está tentando influir 

sobre uns vermes ali naquela terra. 

Charlene se espantou com a naturalidade de Houdane. Era como se ele dissesse 

“está regando as plantas...” Algo natural, normal, que todos fazem. Alex falando, 

comandando vermes, para Charlene era um sintoma evidente de loucura. E Houdane 

concordando também se incluía. Ela arranjou uma desculpa, saiu, foi telefonar para a mãe, 

que ainda reforçou: “Eu bem que avisei você...” no dia seguinte ela se mudou. Vinha uma 

vez por semana visitar Alex, na mais dolorosa das suas obrigações. 
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Os habitantes do bairro e os vizinhos custaram a tomar conhecimento dos estranhos 

habitantes tão reclusos e discretos. Durante suas visitas, Charlene inventava qualquer 

pretexto para não encontrar Alex no depósito. Ela estremecia só de lembrar da figura 

grotesca, quase deitada na terra, falando com os vermes. Depois de três meses, Charlene 

espaçou um pouco suas visitas. Mesmo encontrando Alex dentro da casa, ele lhe parecia 

sujo, desleixado. Um dia, com sorriso forçado, comentou que ele poderia estar com uma 

roupa melhor. Alex riu, se desculpou, disse que trabalhara no “jardim”. Charlene olhou seu 

pescoço fino, a cabeça enorme, parecia que estava mais deformado, mas deveria ser 

sugestão. Na saída, quando foi tomar um táxi, Charlene encontrou uma vizinha, com a qual 

conversava antigamente nas feiras do bairro. A vizinha perguntou da família, Charlene 

percebeu que ela queria comentar alguma coisa. Falou sobre a saúde do filho e a vizinha 

contou algo estranho. Alex fora seguido na rua por moleques mal-educados, que riam e 

caçoavam da sua aparência. Subitamente, dois deles caíram por terra- foram socorridos, 

estavam com febre alta. Os pais tentaram até uma queixa de agressão na delegacia, mas 

testemunhas declararam que Alex nem se aproximara deles. Charlene se despediu sem 

comentários. Telefonou a Houdane, que a acalmou, disse que foram uns jovens desordeiros 

do bairro que caíram na rua e tentaram culpar Alex injustamente. Para Charlene tudo era 

estranho, ela se esforçara tanto embelezando a casa, certamente uma das mais bonitas do 

bairro, e agora seu filho sendo injuriado e caluniado. Resolveu falar com Houdane. 

Nervosa, pensara no assunto a semana inteira e foi abrupta: 

  Houdane, você não acha que Alex poderia fazer algo melhor do que trabalhar 

no...jardim, sujar-se todo. Acho até perigoso, pode adquirir alguma doença, talvez seja 

preocupação de mãe, mas ele parece...Não sei bem, mas...está andando meio torto.  

Ela não costumava falar tanto, Houdane a interrompeu: 

 Bem Charlene, eu não vejo nada para me preocupar, mas até fico feliz que você 

observe o Alex, ele é uma pessoa genial, às vezes pode até se descuidar de si próprio... 

Charlene aproveitou o elogio e continuou: 

 Afinal, ele já não é um adolescente, acho que deveria até estar namorando, seria 

mais normal... 

Houdane, mão no queixo, olhava a distância, às vezes repetia restos das frases dela: 

...Arranjar uma namorada...Se cuidar mais... 
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Houdane aproximou-se de Charlene, de frente, segurou seus dois braços de maneira 

carinhosa, e disse: 

 Você tem razão, Charlene, eu esqueço de certas coisas...você acha que ele 

deveria se cuidar mais...ficar mais bonito... 

Charlene concordou, disfarçando uma lágrima que teimava em saltar do seu olho 

direito. Esfregou com o dedo, tossiu. Era triste Houdane pensar que Alex pudesse ficar 

bonito. 

Charlene voltou a visitá-los mais cedo do que estava acostumada. Veio sem avisar, 

de propósito. Encontrou Houdane na casa, no “quarto das televisões”, como ela chamava 

antigamente vários aparelhos que Houdane desmontava e que ela nunca quis saber por quê. 

Charlene conservara a chave da casa, batia a campainha e ia entrando, seguida por uma 

velha empregada que ela sempre achara débil mental, mas que Houdane nunca substituíra. 

Charlene o achou um pouco embaraçado, talvez não a esperasse esse dia. Ela perguntou de 

Alex, ele fez um gesto com a mão; significava “no jardim”, embora o sentido exato fosse 

“no depósito”. Charlene, com uma disposição que ela mesma não esperava, foi se 

encaminhado através do jardim, até o depósito. Alex era seu filho, ela tinha o direito de 

saber o que ele estava fazendo. Houdane a acompanhava, sem dizer nada. A porta aberta, 

entraram. Alex estava lá no fundo diante daqueles enormes recipientes, e tão distraído que 

levou alguns segundos para perceber seus pais caminhando em sua direção. Charlene notou 

que ele cobriu um dos caixotes com um pano. Dos três, perturbada estava apenas Charlene. 

Houdane e Alex sorriam, aparentemente felizes com a visita. Para Charlene a figura de 

Alex era horrível. Com um macacão todo manchado, os cabelos despenteados, as mãos cor 

de terra, ele limpou-se em uma torneira próxima, beijou meio de longe a face gelada da 

mãe. Ela notou que pai e filho deram alguns passos se distanciando dos caixotes, mas 

Charlene juntou forças que não tinha, recuou, foi para perto do recipiente que Alex tinha 

coberto, pela metade. 

Tempos depois daquele dia, Charlene não conseguia se lembrar do que vira. Na 

parte descoberta do caixote havia uns compartimentos, pequenos pedaços de metal e 

madeira e, saindo lentamente por baixo do pano, o verme; mas não era um verme, tinha 

uma carapaça de besouro, brilhante e as pernas, ou não seriam pernas, mas minúsculos 

braços com dedos ou garras, segurando algo. Olhos arregalados, Charlene via um bicho 
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minúsculo, não, não, era de plástico, com dedos, uma imitação. Não poderia ser de 

verdade... 

Alex sorrindo, cobriu o recipiente com o pano, falou alguma coisa que Charlene 

não entendeu, só algumas palavras soltas: “mutação”, “laboratório”, “genoma” ...Charlene, 

mais tarde tentava reconstituir o que ele falara, inutilmente. 

Ela voltou para a casa, escoltada pelos dois. A empregada, logo que a viu, foi para a 

cozinha. Charlene não conseguiu segurar o que ela tinha tentado todos aqueles anos. Aos 

berros, entre soluços, o rosto molhado de lágrimas, formava frases incoerentes e 

inacabadas. Alex, embaraçado porque estava sujo, um pouco mais distante, e Houdane, 

com um rolo de papel higiênico nas mãos rasgava os pedaços para enxugar o choro 

interminável. Ele tentava tranquilizá-la, se culpava de todas as críticas, garantia que tudo 

iria mudar, mas não sabia se Charlene estava em condições de compreendê-lo. 

A cena demorou muito tempo. Alex tinha ido para seu banheiro e tomado banho. 

Voltara com sua melhor roupa, até colocara uma gravata, que parecia meio ridícula no 

meio de tanta desgraça. 

Exausta pelo esforço, Charlene calou-se; respirava fundo. Houdane trouxe um pente 

ajeitou seu cabelo, ela levantou-se, Houdane disse que a levaria para casa. Saíram os três 

até a garagem, Alex sem saber o que fazer. Houdane deu a partida, Charlene olhou para o 

filho com a gravata torta, a cabeça torta, seu filho cujo futuro ela sonhara maravilhoso e 

que lhe parecia agora um aleijado. Derramou no vestido mais inúteis e salgadas lágrimas. 

Naquela semana, Houdane telefonou várias vezes para ela, com bem cuidadas 

frases que garantiam que tudo estava bem, que iria melhorar, que Alex tinha resolvido 

mudar de atividades, etc., etc. Charlene gostava de ouvir, mas parecia um sonho, mesmo 

seu ataque nervoso se misturava na memória, ela nem saberia dizer o que era realidade, 

aquela “realidade” dela, tão sólida e importante para a sua vida. 

Passou um bom tempo sem visitar Alex. Mas recebia telefonemas, do pai e mesmo 

de Alex, cuja voz ela estava achando que era melhor, mais natural. Depois de alguma 

insistência, resolveu fazer-lhe uma visita. Essa decisão foi facilitada porque já há alguns 

meses Charlene fora morar em um pequeno apartamento ao lado de uma velha amiga do 

tempo de solteira. Sua mãe tudo fizera para impedi-la, mas Charlene não cedeu. Houdane 

foi buscá-la, e naturalmente Alex, muito bem vestido, na sala, com as mãos limpas e um 

jeito diferente de ficar de pé - foi o que Charlene observou; mais bonito, isso é, bem menos 
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feio, a cabeça parecia menor. Certamente Charlene estava sugestionada, mas Alex 

empinava o corpo. Não era mais aquele...corcunda de Notre Dame. Charlene sacudiu a 

cabeça, não queria nem lembrar... 

Houdane justificou mais tarde, quando estavam sós. Alex fazia um tratamento com 

um grande especialista, tudo para agradar a mãe, que abriu um enorme sorriso. Charlene 

voltou para o seu apartamento sem saber se ela era uma tonta enxergando um Alex 

diferente só porque estava limpo, ou se realmente ele mudara. 

Como havia sempre um convite para que ela aparecesse, passou a visitá-los com 

maior frequência. Embora Charlene logo se encaminhasse para o depósito, quando não via 

logo o filho, não conseguiu mais chegar até o fundo. Havia uma nova divisão, com porta e 

talvez uma saída diferente, pois Alex surgia lá de dentro, sempre alegando que era uma 

“boa surpresa” a visita. Charlene, no dia de seu ataque, suplicara para que destruíssem o 

depósito (o que não acontecera). Já começara a juntar suspeita, que felizmente foram 

dissipadas por duas coisas. Na última visita pudera observar Alex andando, de longe. Era 

certo que estava ereto, talvez por isso a cabeça parecia menor em relação ao corpo. 

Segundo, ambos a convidaram para dar uma festa, como ela sempre desejara. Charlene, 

mulher separada, achou, de início, não ser muito socialmente correto. Mas Houdane 

insistiu, falou para contratar o melhor Buffet da cidade. Charlene não resistiu à tentação, só 

de pensar na cara de algumas de suas amigas. 

Durante todo o mês, trabalhou nisso, mais na escolha dos convidados, e as mil 

coisas supérfluas que definem as melhores festas. Houdane incentivou os gastos. A 

decoração do jardim, com milhares de minúsculas lâmpadas ficou maravilhosa.   

Tudo ocorreu como esperava, menos o de sempre  uma as amigas que ela queria 

surpreender fora para a Europa e a mãe de Charlene afirmou que não iria, dando desculpas 

inúteis. 

Até uma filmagem Houdane arrumara, e, com o som de uma conhecida orquestra, 

tudo corria muito bem, Charlene, de um lado para o outro, nervosa, mas feliz, no seu papel 

de anfitriã. No meio da festa ela procurava sempre vislumbrar Alex e com quem ele estava. 

Até seguiu, de longe, pois passeava com uma jovem e pareciam bem íntimos. Ela era 

bonita e bem morena. Mentalmente Charlene substituiu “morena” por mulata. Ela sempre 

repetia que não tinha nenhum preconceito de cor. Com Houdane e Alex nunca ousara 

comentar o assunto. Ambos pareciam ter alguma deficiência visual. Quando falavam de 
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outras pessoas, convidados, às vezes, para jantar, Charlene não sabia se viria um índio, um 

japonês ou um negro. Seguindo Alex com a negra, Charlene confirmou positivamente os 

resultados do tratamento que ele estava fazendo. Elegante, mais magro, a cabeça parecia 

normal. Quando pôde vê-lo de lado até o achou bonito. “Imagine”, pensou ela, “achar Alex 

bonito”   era inacreditável, ele podia até arranjar uma loura linda que lhe desse um neto... 

Ela não tinha preconceito, mas sabia que um neto de cor iria sofrer discriminação dos 

outros, era com isso que Charlene se preocupava. 

Enquanto sua cabeça dialogava, Alex e a morena se dirigiam para os fundos do 

depósito. “Meu Deus”, ela pensou, “eles não vão olhar os monstrinhos...Não, não, a 

morena devia ser uma garota fácil, iam fazer sexo, todos os jovens hoje fazem sexo com a 

maior naturalidade”. Charlene se acalmou, abriu o permanente sorriso, e foi verificar se 

todos os copos de uísque estavam cheios. 

Charlene estava feliz, embora nem tivesse comentado a festa com Houdane e Alex. 

No dia seguinte eles se desculparam, estavam de viagem para o exterior, iam completar o 

tratamento de Alex. Charlene insistiu em saber mais detalhes, mas Houdane sempre fora 

assim, dizia o objetivo final de alguma coisa e nada mais. Para Alex, perguntou como ia a 

namorada e ele disse que não tinha namorada, o que a tranquilizou.  

Dois meses se passaram. Charlene apesar de conhecer muito bem o temperamento 

de Houdane, estava ofendida com a falta de notícias, nem um cartão postal, ela nem sabia 

se estavam na América ou na Europa. 

Também, quando Houdane a convidou para uma visita, pois já tinha voltado, 

resolveu esperar alguns dias para vê-los. Inutilmente, pois Houdane jamais percebia a 

intenção dessas manobras. Charlene, decepcionada, soube que Alex ainda demoraria mais 

alguns dias para voltar, e quando pediu notícias, Houdane disse aquelas frases meio 

herméticas, talvez até irônicas, que Charlene nunca entendera. Charlene insistiu para que 

descrevesse o tratamento de Alex. Houdane fez uma exposição erudita, com termos 

técnicos. Charlene achou melhor não pedir mais informações. Houdane antigamente se 

queixava de que ela não se interessava pela ciência. 

Charlene não voltou para ver Houdane, mas telefonava todo o dia perguntando pelo 

filho. Quando, enfim, ele chegou, foi visitá-lo imediatamente. Charlene entrou na sala com 

os braços abertos. Alex estava perto da janela e ela quase interrompeu o abraço. Aquele 
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não era Alex. O rosto, o rosto torto estava perfeito, o nariz, o corpo. Charlene percebeu que 

ele poderia ficar ofendido, abraçou-o como o fazia quando era bebê. 

A única informação nova que conseguiu foi que ele fizera uma ou talvez mais 

operações plásticas. 

Quando, onde e o nome dos especialistas, pai e filho não disseram. Charlene 

insistiu, eles desconversaram explicitamente. Não queriam e não iriam informar. Por que, 

Charlene não tinha a menor idéia. Passou pela sua cabeça que nada daquilo acontecera. 

No dia seguinte ela voltou. Alex não estava, fazia um curso de teatro e televisão. 

Charlene passou a vir todos os dias. Houdane disse-lhe que era melhor passar a 

noite, estava chovendo, ela ficou, dormiu com ele. Foi assim que começara tudo, com uma 

naturalidade que ela jamais sentiu, mas absolutamente normal em Houdane e Alex. Este 

dizia tranquilo que conseguiria um papel na próxima novela da maior televisão do país. 

Charlene deu um grito, pais e filho se assustaram, Alex explicou que não era o papel 

principal.  

Charlene fez visitas especiais às suas amigas, para, depois de alguns minutos, 

fingindo naturalidade, dizer a frase preparada: “sabe, Alex, meu filho, vai trabalhar na 

novela...” 

Charlene voltava para casa feliz, sentia-se normal, naquele mundo normal que ela 

sempre ambicionara. Houdane e Alex a tinham arrancado de lá por muito tempo, mas ela 

conseguira vencê-los. Sentia-se feliz, fizera Houdane comprar uma televisão tão grande 

que precisaram destruir uma porta para que entrasse. Uma tarde Alex veio da estação de 

TV e com aquela simplicidade absurda, disse que o ator principal tinha um problema de 

contrato com outra emissora; ele ia fazer o papel mais importante. Charlene deu o grito 

esperado, Alex mudou de assunto, Houdane foi ler um livro na outra sala. Charlene ligou a 

televisão imensa, em busca de notícia mais ampla sobre seu filho. 

Quando Charlene viu o filho representando no primeiro dia da novela, Houdane 

trouxe-lhe uma toalha molhada para refrescar a cabeça. Depois, foi embora. Também Alex 

detestava falar do assunto, nem queria assistir à gravação que a mãe fazia. 

Todo este tesouro de felicidade de Charlene (já havia fãs que esperavam à tarde, 

diante da garagem, a chegada de Alex), foi abalado por um simples fato. Em uma tarde até 

bem fresca, Charlene sentiu uma onda de calor no corpo, seus seios úmidos de suor. Já 

estava na menopausa, saiu para o jardim – o que não fazia com medo dos cachorros. À 
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distância percebeu um vulto que se dirigia ao depósito. Era Alex. Ao seu lado a negra, que 

Houdane um dia afirmara trabalhar com ele, não explicou em quê. Ambos tinham nas mãos 

uma vasilha. Charlene sabia o que era. “Comida para meus bichinhos” dissera ele, muito 

tempo atrás, quando ela não tinha a menor idéia do que existia no maldito depósito. Um 

latido a fez voltar depressa para a casa. Aquela descoberta era terrível, ainda existiam a 

negra e os bichos. 

Charlene teve uma enxaqueca no dia seguinte. Passou uma semana tomando 

analgésicos e calmantes. Os jornais de domingo lhe devolveram uma boa parte da 

normalidade. A novela de Alex fazia sucesso. Ele também. Tinha sido convidado para 

estrelar um filme. Na seção social insinuavam que estava tendo um caso de amor com uma 

jovem loura, filha de um industrial, provável candidato a Presidente da República. 

Charlene se viu de vestido comprido, colar de pérolas, no Palácio da Alvorada. Estava na 

hora da novela, Charlene preparou-se para gravá-la. Foi até a janela, pegou o pequeno 

binóculo de teatro que ela tinha desde adolescente. 

Por entre os galhos das árvores, viu lá longe, a negra se dirigindo ao depósito, com 

aquela vasilha de comida para os monstros. Quando ela virou de lado, pôde observar- 

estava grávida, com enorme barriga. Charlene deu um grito, ninguém ouviu. Houdane lia 

no quarto. Nem os cachorros latiam. Charlene foi arrumar as fitas gravadas da novela, foi 

se aquietando pouco a pouco. Descobriu uma pequena mancha de bebida no sofá, que 

limpou com um pano molhado. Tudo parecia absolutamente normal. Charlene foi dormir. 

 


