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RESUMO 

 

 O presente trabalho se propõe a analisar as obras O coração das Trevas, de Joseph 

Conrad e Os papéis do Inglês, de Ruy Duarte de Carvalho, trabalhando com a noção de 

estranho, apontando para o fato de que é o contato entre estranhos que permite às personagens 

dos romances conhecerem-se plenamente, encontrarem a verdade que está em seu coração, 

em seu íntimo. O contato com o estranho nessas obras remete à reflexão de Kristeva (1994. p. 

21) sobre o viver com o outro, em que se põe em questão ―a possibilidade ou não de ser um 

outro [...] de estar em seu lugar – o que equivale a pensar sobre si e a se fazer outro para si 

mesmo‖. Porém, esse autoconhecimento leva a caminhos diferentes nos textos de Conrad e 

Carvalho, leva a representações diferentes, o que enriquece as possíveis interpretações 

suscitadas. Com isso em mente, analisarei os possíveis diálogos entre as obras para explicitar 

como cada uma se estrutura e como os enredos se desenvolvem, explorando a relação 

intertextual entre os textos, tendo como foco a questão do efeito do estranho criado nas 

narrativas. 

Palavras-chave: Joseph Conrad, Ruy Duarte de Carvalho, o estranho, Estudos Póscoloniais, 

Literatura Comparada. 

  



ABSTRACT 

 

This paper intends to analyze the novels Heart of Darkness, by Joseph Conrad and Os 

papéis do Inglês, by Ruy Duarte de Carvalho, working with the notion of the uncanny, 

pointing out to the fact that it‘s the contact with the uncanny that allows the characters to fully 

know themselves, to find the truth that lies within their hearts. The contact with the uncanny 

in both novels relates to what Kristeva stated about living with the other, in which she points 

out ―a possibilidade ou não de ser um outro [...] de estar em seu lugar – o que equivale a 

pensar sobre si e a se fazer outro para si mesmo‖ (1994, p. 21). However, this self-knowledge 

takes us to different paths in Ruy Duarte‘s and Conrad‘s novels, it takes us to different 

representations, which enriches the possible interpretations that are brought about. In short, 

this paper intends to analyze the possible dialogs between the two novels in order to show 

how each of them is built and structured and how the storyline develops, exploring the 

intertextual relation between them, focusing on the uncanny effect created in the narratives.  

Keywords: Joseph Conrad, Ruy Duarte de Carvalho, the Uncanny, Postcolonial Studies, 

Comparative Literature. 
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1  

INTRODUÇÃO 

 

coisas que só se revelam 

a quem não é do lugar: 

porém exigem estar 

  (Ruy Duarte de Carvalho Os papéis do Inglês). 

 

O conhecimento requer experiência. A experiência acontece a partir do que é 

conhecido, estando no desconhecido. No pequeno recorte de texto com que, aqui, iniciam-se 

buscas e análises entre palavras, Ruy Duarte de Carvalho discorre sobre coisas que somente 

aquele que experiencia estar entre estranhos pode vir a conhecer. São experiências em forma 

de literatura que serão pensadas a partir da análise de O coração das trevas, escrito por Joseph 

Conrad e Os papéis do inglês, escrito por Ruy Duarte de Carvalho, numa abordagem 

comparativa. O presente trabalho procura demonstrar como em ambas as narrativas é o 

contato com o estranho que possibilita aos narradores-personagens realmente conhecer aquilo 

que está em seu íntimo, aquilo que faz parte de quem são como seres humanos, certa 

―essência‖. 

Ao falar em estranho, trago uma história de pesquisa sobre esse termo, tal história me 

fez inferir que ler as obras desses autores é lidar com estranhos – em sentido amplo do termo. 

O estranho está na construção do que é próprio, em relação ao que é do outro, e na afirmação 

de que é no outro, e com o outro, que construímos o próprio. Está no desconforto, no 

incômodo, no horror que essa construção, por vezes, suscita. Está no mistério que perpassa os 

dois romances, no caminho do desconhecido para o que é conhecido. O estranho está na 

explicitação de outros textos que contrastam e se completam, em outras representações, outras 

histórias, outras culturas. 

Durante a análise das obras, essa característica nos é interessante porque reflete uma 

posição dos autores sobre como essas experiências fazem os narradores-personagens das 

obras se autoconhecerem e se abrirem para uma nova visão de mundo, uma nova visão do ser 

humano. De que forma isso impacta as obras de Ruy Duarte de Carvalho e Joseph Conrad? 

Será possível ver como as estratégias narrativas se diferenciam e se intercalam, ao mesmo 

tempo, para levar o leitor por diferentes caminhos – que também se intercruzam.  
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Dessa forma, é proposto que, em ambos os romances, ao serem colocadas em uma 

posição que questiona as regras que regiam suas ações em sociedade e em contato com o 

estranho aos discursos e práticas que as constituem, as personagens podem ver-se claramente. 

Porém, esse autoconhecimento leva a representações diferentes, o que enriquece as possíveis 

interpretações suscitadas pela presença de Conrad em Carvalho. Em Os papéis do Inglês, Ruy 

Duarte de Carvalho utiliza-se de obras de Conrad como tinta para pintar pedaços de seu 

próprio quadro narrativo. Por vezes, retira trechos inteiros presentes nas obras de Conrad, mas 

subverte-os, molda-os para que levem a outro lugar, um lugar que valoriza as diferentes 

culturas e tradições. A escolha pelas obras de Conrad torna-se interessante para analisar o que 

entrelaça e separa as narrativas e para compreender como elas se organizam e a razão pela 

qual se organizam dessa maneira.  

Não se pretende analisar as narrativas a fim de procurar influências de Conrad em Ruy 

Duarte de Carvalho. Se assim fosse, como diz Silviano Santiago, um estudo somente com 

esses propósitos colocaria a obra de Ruy Duarte de Carvalho como uma "[...] obra parasita, 

uma obra que se nutre de uma outra sem nunca lhe acrescentar algo de próprio [...]" (2000, 

p.18). Esse definitivamente não é o caso. O estudo comparativo dessas obras mostra-se 

importante pela maneira como Ruy Duarte de Carvalho utiliza a narrativa de Conrad: 

reconhecendo sua crítica, a força de suas imagens e a sua importância, ao mesmo tempo em 

que a interroga, subverte seu discurso. É interessante atrelar a escolha de Conrad por Ruy 

Duarte de Carvalho ao pensamento que permeia os estudos pós-coloniais, principalmente em 

sua definição feita por Leela Gandhi: 

 

[…] In response, postcolonialism can be seen as a theoretical resistance to the 

mystifying amnesia of the colonial aftermath. It is a disciplinary project devoted to 

the academic task of revisiting, remembering and, crucially, interrogating the 

colonial past. The process of returning to the colonial scene discloses a relationship 

of reciprocal antagonism and desire between colonizer and colonized […] 

(GANDHI, 1998, p. 4). 
 

Utilizando pedaços de narrativas de Conrad para contar sua própria história, Ruy 

Duarte de Carvalho não apaga o passado colonial ou a literatura colonial para criar uma nova 

narrativa sobre a colônia. O autor reconhece esse passado, reconhece a força de sua 

representação para, então, repensar essa narrativa, questioná-la. 

Visto isso, durante a análise das obras, pretende-se demonstrar como que, enquanto 

em Conrad somos levados a ver o contato com o estranho como algo que nos leva às trevas do 

coração humano, em Carvalho tal contato é, também, – e de maneira mais importante – luz. 
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1.2 O ESTRANHO 

 

 Por ser uma parte importante para análise das obras, cabe, primeiramente, explicitar o 

que me refiro ao falar sobre o estranho. O tema é algo recorrente em minhas análises 

literárias, desde o momento em que entrei em contato com o estudo de Sigmund Freud sobre 

o estranho. Esse contato se deu ao estudar Freud de forma a desenvolver estudos linguísticos 

sobre o signo saussuriano. Aqui, faz-se necessária uma pequena digressão, para explicar um 

pouco desse estudo, pois se relaciona ao estudo que será proposto nesta análise. 

Ferdinand Saussure, em sua obra póstuma Curso de Linguística Geral ([1916] 2012), 

instaura o signo linguístico e o divide em duas faces: conteúdo (significado) e forma 

(significante). A relação entre significante e significado é de interdependência e é regida pela 

arbitrariedade, uma vez que é sempre uma convenção reconhecida pelos falantes de uma 

mesma língua. Desta forma, explica-se a dissemelhança entre os significantes finestre, fenêtre, 

window e janela, apesar de veicularem o mesmo significado. Jacques Lacan, em A instância 

da letra no inconsciente ou a razão desde Freud – texto que se originou de uma exposição 

feita pelo autor, em 1957 –, sorve o conceito de signo saussuriano, rearranjando-o dada a 

necessidade de explicar a estruturação do inconsciente. O psicanalista inverte a ordem do 

signo posta pelo linguista, priorizando o significante, que no signo lacaniano, desliza em 

cadeia sem cessar ou se deter a significados. Estes, os significados, devido a sua efemeridade, 

resvalam sob a cadeia de significantes, podendo unir-se ou desunir-se em ponto de estofo a 

quaisquer e/ou diversos significantes. Ainda, para Lacan, é na relação entre os significantes 

que temos o significado. O caráter volátil das relações entre os elementos do signo lacaniano é 

expresso pelo espessamento da barra que os separa em relação à barra presente na 

representação do signo linguístico de Saussure. 

Temos, assim, que a cadeia significante está em constante deslizamento, ―o sentido 

insiste, mas (...) nenhum dos elementos da cadeia consiste na significação de que ele é capaz 

nesse momento‖ (LACAN, 1998, p.506). Ou seja, os significantes deslizam na cadeia 

tentando se acoplar a significados, mas permanecem sempre deslizando sobre eles. É claro 

que, ao falar, não ficamos nesse deslizar incessante, pois, se assim o fosse, não 

conseguiríamos nos comunicar, há enlaçamentos entre esses dois elementos, chamados ponto 

de basta (LACAN, 1998, p. 506). Durante a fala, entretanto, esse ponto de basta é feito e 

desfeito. 
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Recuperar essas teorizações é importante já que, ao falar sobre o estranho, nesta 

análise, não se procura propor um significado tangente do termo para, então, analisá-lo nas 

obras. Ao contrário, procura-se explorar a sua ambiguidade, aproveitar a ideia postulada por 

Lacan ([1957] 1998). Deslizando sobre significados, o significante ―estranho‖ possui 

contornos variados, mas que se entrelaçam, que acontecem em relação a outros significantes. 

Nesse pensamento, o estranho emerge como mais que um termo atrelado a um significado. O 

estranho funciona a partir dos significados a que se liga. Falando em ―estranho‖, vejo 

diferentes significados, que aparecem atrelados a significantes, como ―estrangeiro‖, 

―diferente‖ ou ―outro‖, que parecem, nesse momento, conectarem-se a um significado a que 

também se conecta ―estranho‖. São significantes que, em sua relação, trazem os conceitos de 

alheio e o de familiar ao mesmo tempo, no mesmo lugar. 

Ao falar em ―alheio‖ e ―familiar‖ torna-se óbvia a grande relevância de Freud para 

essa reflexão. A maior referência que faço ao falar sobre o estranho é o estudo feito por 

Sigmund Freud, em que o autor discursa sobre o que torna algo, para nós, unheimliche 

(estranho). Há controvérsias no uso da palavra ―estranho‖ na tradução do texto, visto que a 

palavra alemã unheimliche não possui tradução direta para o português. Em seu texto, Freud 

discorre sobre a origem da palavra alemã, acabando por encontrar em seu oposto, heimliche, 

que se referiria à casa, ao familiar, uma segunda significação como aquilo que é oculto e se 

mantém fora de vista. Visto isso, traça um pensamento que aproxima unheimliche e 

heimliche, argumentando que no estranho (unheimliche) já há algo familiar, como se fosse um 

familiar oculto, secreto, vendo o sufixo un- como a indicação da repressão. Ou seja, ―esse 

estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na 

mente, e que somente se alienou desta através do processo da repressão.‖ (FREUD, [1919] 

2014, p. 152). 

 Entretanto, como afirma o autor, nem tudo o que é reprimido e volta é estranho. 

Acrescenta, então, a ideia da diferença entre o estranho que experimentamos e aquele que 

simplesmente visualizamos ou lemos. A questão da experiência torna-se muito importante, 

pois é na experiência com o estranho que temos o desenvolvimento das narrativas de Os 

papéis do Inglês e de O coração da trevas. Freud também trata de outros recursos para 

compreender o que é estranho, ou o que faz algo parecer estranho. Porém, a breve exposição 

feita aqui destaca o que se faz especialmente útil para a leitura dos romances.  

 Partindo do pensamento de Freud e tendo em mente a fluidez do significante proposta 

por Lacan, percebi, ao analisar narrativas de viagem, que o encontro entre estranhos se 

tornava sempre presente. A condição de ser estrangeiro das personagens as colocava em 
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situações em que aquilo que antes lhe era familiar se tornava estranho, seja através do olhar 

do outro, que, apesar de pertencer à mesma espécie humana, lida com o mundo de maneira 

diferente, pois faz parte de outro país ou de outra cultura e, portanto, tem outra visão ou 

concepção de mundo ou através de seu próprio olhar, por razões semelhantes. A ideia de 

estrangeiro nessas narrativas, cujas histórias existem através de estrangeiros, com estrangeiros 

e por causa de estrangeiros, – como é o caso do romance A Floresta em Bremmerhaven, de 

Olga Gonçalves, ou As Naus, de António Lobo Antunes – é mais do que simplesmente 

alguém que não é natural do país em que se encontra. Para maior entendimento, faz-se 

necessário voltar à reflexão de Freud sobre o estranho, para explicitar outro aspecto.  

Ainda em O estranho ([1917], 1998, p. 90), Freud comenta sobre a questão dos três 

severos golpes sofridos pelos homens em seu narcisismo universal, o seu amor-próprio. 

Acreditando ser o ser superior entre os outros animais, com total domínio sobre a natureza e 

seus próprios pensamentos, o ser humano se vê abalado ao conhecer que não é senhor de sua 

própria morada, dividindo-a com esse outro, esse estranho, que é por nós recalcado, mas volta 

sempre. Aponta poder ser ―[...] verdade que o estranho [unheimlich] seja algo que é 

secretamente familiar [heimlich-heimisch], que foi submetido à repressão e depois voltou‖, 

mas que ―[...] nem tudo o que evoca desejos reprimidos e modos superados de pensamento, 

que pertencem à pré-história do indivíduo e da raça - é por causa disso estranho‖ ([1919], 

1998, p. 155). É preciso experienciar o estranho e é somente nessa experiência que o estranho 

se produz. Nas palavras do próprio autor, ―[...] uma experiência estranha ocorre quando os 

complexos infantis que haviam sido reprimidos revivem uma vez mais por meio de alguma 

impressão, ou quando as crenças primitivas que foram superadas parecem outra vez 

confirmar-se‖ (idem, p.157). 

Ideais importantes para pensarmos os romances de Conrad e de Ruy Duarte de 

Carvalho: experiência e retorno de complexos infantis ou de crenças primitivas. O efeito de 

estranho é criado nos romances, também, através da narração de experiências em que há o 

retorno de ―complexos infantis‖ ou ―crenças primitivas‖, como designa Freud. Além disso, a 

experiência torna-se importante porque exige o estar, as personagens dos romances 

experienciam o estranho porque se permitem estar em contato com ele. Os diferentes pontos 

de vista utilizados pelos narradores-personagens corroboram para como se dá a experiência do 

estranho no romance e para o leitor. 

Apesar de importante para pensar as estratégias criadas pelos escritores para criar o 

efeito de estranho, deve ser apontado que o surgimento do estranho, como explicitado por 

Freud, parece ter seu cerne em concepções hierárquicas e etapistas da história humana, traz a 
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ideia de um evolucionismo cultural, como se as formas de pensar e entender o mundo 

pudessem ser medidas como mais ou menos evoluídas. O estranho surge quando, estando em 

etapas supostamente mais ―evoluídas‖ do pensamento, racionais, vemos em nós ressurgir uma 

―crença‖ já superada. Essa concepção etapista assemelha-se ao que surge em O coração das 

trevas, onde podemos ver que o narrador não vê o congolense
1
 como povo produtor de 

cultura, sendo a violência e destruição – provocadas por colonizadores e colonizados – 

associadas ao fato de serem ambos selvagens, regidos por uma barbárie em comum. Porém, 

essa concepção etapista se afasta do que vemos em Os papéis do Inglês, já que Ruy Duarte de 

Carvalho não vê o animismo, por exemplo, como uma crença infantil a ser superada. Ao 

contrário, o defende como uma cosmovisão que transmite outro olhar sobre o mundo, 

necessário para seu entendimento. 

Visto isso, retornemos à afirmação, feita anteriormente, de que vejo que os 

significantes ―estrangeiro‖ ou ―outro‖, relacionam-se com ―estranho‖ de tal forma a 

conectarem-se ao significado tanto de ―alheio‖ quanto de ―familiar‖. Em narrativas que 

descrevem as relações que se dão com personagens na condição de estrangeiro, o estranho não 

resulta, necessariamente, desse embate entre culturas em que uma presume-se em um patamar 

superior à outra. Isso nos remete à reflexão de Kristeva, quando afirma que ―[...] o estrangeiro 

começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos reconhecemos 

todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades‖ (1994, p. 9). A condição de 

estrangeiro produz o estranho porque traz a diferença do outro, que reflete a minha diferença, 

que se contrasta e me mostra quem eu sou, que, por sua vez, me faz questionar se aquilo que 

me faz diferente faz parte de mim tão intrinsecamente. Se nos vemos como seres da mesma 

espécie, o que me faz diferente é meu por natureza ou é construído?  

Nesse jogo, o inquietante vem de nos vermos no outro e, portanto, de outra forma, da 

indagação sobre ―a possibilidade ou não de ser um outro [...] de estar em seu lugar – o que 

equivale a pensar sobre si e a se fazer outro para si mesmo [...] ‖ (KRISTEVA, 1994, p. 21). 

O inquietante traz o medo comum a um mistério, cuja indagação traz um conhecimento. Essa 

sensação estranha, esse medo produzido pela experiência do estranho pode trazer o horror 

como fim, se visto como levando à verdade de que a essência do ser humano é a violência, a 

destruição, a ―selvageria‖. Mas pode também ser algo que, aos poucos, dissocia-se da ideia de 

horror. O estranho, então, nas duas reflexões, traz consigo o potencial para a pergunta, o 

questionamento, o desenvolvimento do pensamento. Um, termina em horror; o outro tem o 

                                                             
1 É importante ressaltar que, apesar de ser utilizado o termo ―congolês‖ ou ―congoleses‖ durante as análises aqui 

feitas, Conrad não se preocupa em fazer essa distinção em seu romance. 
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potencial de ultrapassá-lo. É dessa forma que vejo o contato entre estranhos nos romances de 

Joseph Conrad e Ruy Duarte de Carvalho, respectivamente. 

Nos romances a serem analisados neste trabalho, é interessante ver essa consequência 

da experiência do estranho, que provoca conhecimento, através das reflexões que suscitam 

nos narradores-personagens. Em O coração das Trevas e Os papéis do inglês, o estranho 

promove diferentes reflexões. No romance de Conrad, argumentarei que o estranho acontece 

quando o narrador-personagem narra sua experiência com os congoleses na sua subida pelo 

Rio Congo. Em sua narrativa, é possível observar como o que era daquela terra e daqueles 

povos passa a parecer familiar ao narrador-personagem, ao mesmo tempo em que é 

completamente estranho. Estratégias narrativas implicadas na descrição da selva e dos 

congoleses criam o efeito de estranho. Sendo o romance, também, uma crítica à ineficácia do 

projeto colonial, o narrador-personagem de O coração das trevas relata como esse encontro 

entre estranhos promove o ressurgir de pensamentos ―já superados‖, ―crenças infantis‖, nos 

ditos emissários do progresso, nos homens brancos civilizados, que deveriam trazer o 

conhecimento racional aos povos, que supostamente não possuíam conhecimento algum. Se já 

superados, tais pensamentos são, portanto, primitivos, causando o sentimento de estranheza 

inquietante, que traz, similarmente, o sentido daquilo que é assustador, do horror.  

Já Ruy Duarte de Carvalho, por meio de outras estratégias narrativas, em seu romance 

Os papéis do Inglês, apresenta essa experiência como algo que ainda traz a aura de 

inquietante, alheio, calcado no familiar, porém, que culmina na negação de serem os 

pensamentos reprimidos somente assustadores e irracionais. Ruy Duarte de Carvalho não vê o 

conhecimento de sociedades marcadas pela concepção animista do universo como algo que 

nos causa medo e que já foi, por nós, superado. O estranho-familiar traz a fortuna, em vez de 

o horror. Pretende-se desenvolver o fato de que os dois romances apontam para o 

autoconhecimento das personagens enquanto experienciam o estranho, trazendo, mais uma 

vez, a ideia de conhecimento pleno de si quando encontramos, na estranheza do outro, nossa 

estranheza e percebemo-nos, no olhar do outro, também estranhos. Porém, como já dito, esse 

autoconhecimento leva a caminhos diferentes nos textos de Conrad e Carvalho, leva a 

representações diferentes. 

Opta-se pela utilização de estranho, aqui, no que a palavra faz referência ao familiar e 

não-familiar, ao inquietante, ao desconhecido, ao espanto, ao horror, ao estrangeiro, ao que é 

meu e o que é do outro e na afirmação de que é no outro que construímos o próprio. Durante a 

análise das obras pretende-se demonstrar a experiência entre estranhos que traz as trevas e 

aquela que traz a luz. 
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1.3 TREVAS E LUZ 

 

 […]seemed to lead into the heart of an immense 

darkness. 

(Heart of Darkness, Joseph Conrad). 

 

[...] De costas para o ocidente, era o espetáculo 

destas fontes de inverossímil luz [...] 

(Os papéis do Inglês, Ruy Duarte de Carvalho). 

 

A discussão feita sobre o que se entende por estranho demonstra a importância das 

palavras que são trabalhadas, a importância que a linguagem possui para nos ajudar a pensar e 

experimentar o mundo. Duas outras noções relevantes para a análise das obras são as 

conectadas às palavras trevas e luz. A reflexão feita sobre esses termos torna-se importante 

para averiguar como eles aparecem nos romances e com que efeito. São termos amplamente 

reconhecidos pela sua capacidade de transcendência, como afirma Hans Blumenberg em Light 

as a metaphor for Truth: at the Preliminary Stage of Philosophical Concept Formation 

(1993). Em seu texto, o autor detalha pensamentos, teorias e filosofias que utilizam diferentes 

concepções da metáfora da luz e, por consequência, das trevas. 

De acordo com Blumenberg: 

 

[…] In their expressive power and subtle capacity to change, metaphors of light are 

incomparable. From its beginnings, the history of metaphysics has made use of these 

characteristics in order to give an appropriate reference to its ultimate subject 

matter, which can no longer be grasped in material terms. […] 

[…] Light and darkness can represent the absolute metaphysical counterforces that 

exclude each other and yet bring the world-constellation into existence. Or light is 

the absolute power of Being, which reveals the paltriness of the dark, which can no 

longer exist once light has come into existence [...] 

[…] The intent here is not to fill in the details of this short and doubtless fully 

incomplete outline of the expressive potential of metaphors of light, but rather to 

show the way in which transformations of the basic metaphor indicate changes in 

world-understanding and self-understanding. (BLUMENBERG, 1993, p. 31). 

 

 Blumenberg não se propõe a escrever uma história completa sobre a metáfora da luz, 

porém traz concepções-chave para pensá-la. Em seu texto, a metáfora da luz parece 

determinar como se compreende a metáfora das trevas e seu valor. Do fragmento acima, por 

exemplo, é relevante apontar que, em diferentes momentos da história ocidental, luz e trevas 

foram vistas como forças contrárias, mas de equivalente valor, ou a luz detinha o poder 
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absoluto, de modo que a sua existência negava a existência das trevas. É importante apontar 

essas mudanças, já que mostram, dependendo da interpretação dada à metáfora da luz, as 

transformações no modo como nos vemos e vemos o mundo. 

 O autor argumenta como, para Platão, ―[…] Light is only seen in what it lets become 

visible.‖ (idem, p. 33). Nessa perspectiva, a luz é independente de um oposto, porque existe 

por si mesma. Além disso, somente ela pode mostrar a essência das coisas, as trevas, nesse 

caso, são impotentes, não têm a capacidade de fazer ver essa identidade do mundo e de si.  Já 

no período helenístico, a luz se torna metáfora para salvação, para imortalidade (idem, p. 34). 

O cristianismo traz a distinção entre ―[…] the origin of “light” (on the first day) and that of 

“lights” (on the fourth day) […]‖ (idem, p. 41), sendo a luz originada no ―primeiro dia‖ uma 

luz criada, diferente da ideia de luz como o divino, explicitada quando o autor fala sobre a 

reflexão de Agostinho: ―[…] Man himself cannot be light […] Man is not light, but only a 

light that has been lit by light.‖ (idem, p. 43). Nessa visão, a oposição entre luz e trevas não 

possui mais um dualismo primordial, o autor aponta como há uma inversão ―[...] of the initial, 

dualistic cast that late antiquity gave to metaphors of light.‖ (idem, p. 41). O caminho é 

construído para a concepção de luz e trevas que surge com a emergência do Iluminismo. Para 

Blumenberg:  

 

[...] With the emergence of Enlightenment, “light” moves into the realm of that 

which is to be accomplished […] The ignorance of the Middle Ages must thus be 

attributed precisely to the illusion that the truth “reveals itself”. The truth does not 

reveal itself; it must be revealed. “Natural” luminosity cannot be relied on.‖ (idem, 

p. 52). 

 

 Os trechos retirados da reflexão de Blumenberg são fundamentais para a reflexão que 

pretendo desenvolver a partir dos romances porque, como foi dito, explicita a capacidade de 

transcendência das metáforas de luz, demonstra que a ideia de trevas e seu poder metafórico 

estão intimamente ligados às concepções da metáfora da luz em circulação e porque evidencia 

como as ideias envolvendo essas metáforas foram sendo construídas. Aos poucos, vemos que, 

no imaginário da filosofia ocidental, luz é associada a algo bom, puro, ao conhecimento e ao 

progresso. Já a imagem de trevas é associada ao obscuro, à ignorância.  

Ao introduzir o tema que seria abordado na pesquisa dos romances, foi trazida a ideia 

de que, em Conrad, o contato com o estranho nos leva às trevas do coração humano e, em Ruy 

Duarte de Carvalho, tal contato é, também, – e de maneira mais importante – luz. Essa 

afirmação não pretende dizer que, nas narrativas, a culminância no autoconhecimento das 

personagens principais leva o leitor, no romance de Conrad, a entender que o ser humano é, 
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na realidade, somente inerentemente ruim ou irracional e, no romance de Ruy Duarte de 

Carvalho, somente guiado pela luz da razão, em sintonia com o pensamento iluminista. As 

estratégias narrativas que levam às trevas ou à luz trazem, na realidade, o caráter mutável das 

metáforas, além da crítica dos escritores às associações próprias do Iluminismo. 

Para melhor compreensão, é necessário trazer importante reflexão sobre os passos 

dados pela civilização ocidental em direção ao que se chamou ―esclarecimento‖. A intensa 

reflexão de Theodor Adorno e Max Horkheimer em Dialética do esclarecimento é importante 

para nós, já que critica a ideia de progresso atrelada ao caminho da civilização ocidental, 

implicada na valorização da ciência e da razão. Questionam a ideia desenvolvida no 

Iluminismo de que, pela ciência e razão, o ser humano poderia sair das trevas da ignorância e 

caminhar para sua libertação. Sendo um movimento intelectual que criticava o absolutismo 

monárquico no século XVIII, o pensamento Iluminista defendia que, pela educação apoiada 

na luz da razão, o ser humano poderia alcançar o esclarecimento e mudar a realidade social, 

possibilitando uma sociedade de progresso e desenvolvimento humano. Somente através da 

luz da razão, o ser humano poderia se opor à autoridade do rei e da tradição, possibilitando 

uma sociedade de progresso, desenvolvimento humano e felicidade para todos. Adorno e 

Horkheimer irão questionar essa ideia de progresso decorrente da razão e da ciência. 

A questão que suscita tal reflexão é explicitada pelo fragmento: ―[...] por que a 

humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em 

uma nova espécie de barbárie.‖ ([1947] 1985, p. 11). Contextualizada no fim da Segunda 

Guerra Mundial, a obra questiona o porquê de o ser humano caminhar para cada vez mais 

destruição, violência, guerra, desigualdade, se a sociedade ocidental apresentava cada vez 

mais conhecimento e tecnologia. 

O texto dos autores é incrivelmente denso, podendo ser lido, interpretado ou pensado 

de diversas maneiras. O mais importante a se apontar sobre os pensamentos desenvolvidos ao 

longo do livro é como os autores procuram mostrar que ―[...] ‗o mito já é esclarecimento‘ e 

que ‗o esclarecimento acaba por reverter à mitologia‘‖ – afirmação calcada na ―intrínseca 

relação entre razão e dominação‖ (GAGNEBIN, 2006, p. 29). Segundo Adorno e 

Horkheimer: 

 

[...] No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 

perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na 

posição de senhores [...] (ADORNO; HORKHEIMER, [1947] 1985, p.19). 

 

[...] O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com 

os homens [...] (idem, p. 24). 
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[...] Nos momentos decisivos da civilização ocidental, da transição para a religião 

olímpica ao renascimento, à reforma e ao ateísmo burguês, todas as vezes que novos 

povos e camadas sociais recalcavam o mito, de maneira mais decidida, o medo da 

natureza não compreendida e ameaçadora – conseqüência da sua própria 

materialização e objetualização – era degradado em superstição animista, e a 

dominação da natureza interna, e externa tornava-se o fim absoluto da vida. Quando 

afinal a autoconservação se automatiza, a razão é abandonada por aqueles que 

assumiram sua herança a título de organizadores da produção e agora a temem nos 

deserdados. A essência do esclarecimento é a alternativa que torna inevitável a 

dominação. (idem, p. 43). 

 

 [...] os atrasados não representam meramente a inverdade. Por outro lado, a 

adaptação ao poder do progresso envolve o progresso do poder, levando sempre de 

novo àquelas formações recessivas que mostram que não é o malogro do progresso, 

mas exatamente o progresso bem-sucedido que é culpado de seu próprio oposto. A 

maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. (idem, p. 46). 

 

 Aludindo, em certa medida, à ideia de Freud de ―superação dos complexos infantis e 

crenças primitivas‖, os autores argumentam, pois, como essa superioridade do homem em 

relação à natureza possibilita a ideia de superioridade do homem em relação ao mundo, que se 

torna seu objeto. Sendo assim, o conhecimento é fonte de poder, o discurso científico é 

autoritário e único detentor da verdade: o homem desse discurso possui domínio não somente 

sobre a natureza, como também sobre o homem subjugado, que é, então, igualado à natureza. 

É ―exatamente o progresso bem-sucedido que é culpado de seu próprio oposto‖ (idem, p. 46). 

O esclarecimento como desenvolvido, segundo os autores, contém em si uma nova forma de 

barbárie. 

 Essa ideia central de progresso como o seu oposto, de esclarecimento como barbárie é 

importante para pensar os romances, pois procuro sugerir que, em O coração das trevas, 

Conrad parece construir uma crítica com os mesmos contornos. Ao longo da análise do 

romance, buscarei demonstrar como o autor desenvolve uma narrativa que acusa a falsidade 

da ideia de progresso vendida pelo projeto colonial, questionando que o homem ocidental, 

supostamente civilizado, traga consigo algo diferente da barbárie, que seja tão diferente assim 

daqueles a que chama ―selvagens‖. Ou seja, questionando, portanto, esse conhecimento, essa 

razão que rege o homem civilizado. Ao final, da jornada de autoconhecimento vivida pelo 

narrador-personagem, um pensamento faz-se evidente: no íntimo do coração humano há 

trevas. A razão que rege o ser humano não é apenas luz, não é esclarecimento, não é um 

conhecimento que leva ao progresso, mas contém as trevas, leva à barbárie. Dessa forma, as 

trevas a que Conrad se refere em muito, parece-me, coincidem com o esclarecimento-barbárie 

de Adorno e Horkheimer. Conrad questiona alguns dos os valores que regem a sociedade 

europeia – no romance a ser analisado, com foco no projeto colonial –, e leva sua narrativa a 

culminar no pensamento de que o desenvolvimento ―[...] da techné (da técnica, do trabalho) e 
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do logos (da linguagem e da razão) [...]‖ (GAGNEBIN, 2006, p. 30) está mais associado à 

barbárie. 

 Apesar disso, a crítica ao projeto colonial, ressaltando sua ineficiência, o apontamento 

da barbárie contida no próprio etos branco ocidental, não traz em si um questionamento sobre 

a ideia de superioridade da civilização ocidental sobre as outras. Na realidade, como afirma 

Costa Lima (2003), a crítica ao projeto colonial e sua ideia de perpetuação e promoção de 

conhecimento e progresso é mais ligada ao fato de que esse projeto não seria eficiente do que 

ao projeto em si. Conrad aponta que o homem ocidental não é, em seu cerne, tão diferente do 

homem selvagem, mas continua perpetuando ideias preconceituosas e hierárquicas na relação 

entre colonizador e colonizado. Como afirma Said: 

 

[...] não é paradoxal que Conrad fosse imperialista e anti-imperialista: progressista 

quando se tratava de apresentar com destemor e pessimismo a corrupção 

autoconfirmadora e autoenganosa do domínio ultramarino; profundamente 

reacionário quando se tratava de conceder que a África ou a América do Sul pudesse 

algum dia ter uma história ou uma cultura independentes. [...] (SAID, 2011 p.19). 

 

 Durante a análise do romance, será demonstrada essa permanência mais 

detalhadamente. O interessante a observar é que a crítica que Conrad faz à ideologia que 

permeia o projeto colonial, junto ao fato de perpetuar a ideia dicotômica entre civilização e 

barbárie, também está presente, de certa forma, nos estudos de Adorno e Horkheimer. Da 

mesma forma que sugeri ao analisar as reflexões de Freud sobre o estranho, ao criticar a ideia 

de dominação do homem sobre si mesmo e sobre a natureza, Adorno e Horkheimer acabam 

por repetir e perpetuar pensamentos evolucionistas e hierárquicos sobre as culturas. Ao 

traçarem sua história do esclarecimento, apesar de quebrarem com ideias vigentes – ao 

afirmarem, por exemplo, que no mito já há esclarecimento – e ao criticar a dominação de 

homens sobre outros homens, em alguns momentos parecem reforçar a ideia de 

primitivismo/selvageria. A própria ideia de ―regressão de estágios‖ – ―A humanidade, cujas 

habilidades e conhecimentos se diferenciam com a divisão do trabalho, é ao mesmo tempo 

forçada a regredir a estágios antropologicamente mais primitivos [...] (idem, p. 46)‖ – e a 

maneira como colocam a mulher como um tipo de enclave da selva – ―[...] Como 

representante da natureza, a mulher tornou-se, na sociedade burguesa, a imagem enigmática 

da sedução irresistível e da impotência. Ela espelha assim para a dominação a vã mentira que 

substitui a reconciliação pela subjugação da natureza.‖ (idem, p. 74) – apontam para isso. 

Achille Mbembe, em ―As Formas Africanas e Auto-Inscrição‖ (2001), reflete sobre os 

desafios que os africanos enfrentam na construção de sua própria subjetividade, apontando 
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como, historicamente, a ideia do africano e da África como sendo um outro se estabeleceu. 

Demonstra como o paradigma do iluminismo influenciou na criação dessa visão, como aponta 

ao dizer que: 

 

[...] Quando o tráfico de escravos no Atlântico chegou ao fim, dúvidas quanto à 

habilidade africana para se autogovernar, ou seja, de acordo com Hegel, para 

controlar sua ânsia predatória e sua crueldade, ganharam mais vigor. Tais dúvidas se 

conectavam a outra, mais fundamental, que estava implícita na forma como a 

modernidade resolveu o complexo problema geral da alteridade e, dentro dele, o 

status do signo africano. Tanto os movimentos filantrópicos, como a intelligentsia 

da época, responderam a esta dúvida a partir do paradigma do Iluminismo. 

(MBEMBE, 2001, p. 177) 

 

 Se todos os seres humanos são iguais, se há uma natureza comum que nos une e o 

exercício da razão nos leva à liberdade, não seria possível justificar a escravidão e a violência 

com que o continente africano foi invadido. Quando o tráfico de escravos chegou ao fim, a 

questão posta sobre o caráter humano ou não-humano dos africanos, sobre sua capacidade ou 

incapacidade de produzir conhecimento calcado na razão se coloca relevante porque, por anos 

– e como forma de justificar o projeto colonial –, a produção cultural africana, as regras que 

regiam sua sociedade e seus valores não eram reconhecidos como racionais, no sentido de 

trazerem qualquer contribuição ao esclarecimento e ao progresso. Justamente como crítica à 

empresa colonial e reflexão sobre seu fracasso, sobre a veracidade de haver uma ―essência‖ 

superior do homem branco em relação aos outros homens, é que as trevas de Conrad surgem. 

Mbembe discursa como o pensamento iluminista também foi a base para o desenvolvimento 

da questão: são os africanos humanos como todos os outros? 

 

[...] O lado mais sombrio do Iluminismo via no signo africano algo único, e até 

mesmo indestrutível, que o separava de todos os outros signos humanos. A melhor 

testemunha desta especificidade era o corpo negro, que supostamente não continha 

nenhuma forma de consciência, nem tinha nenhuma das características da razão ou 

da beleza. Conseqüentemente, ele não poderia ser considerado um corpo composto 

de carne como o meu, porque pertenceria unicamente à ordem da extensão material 

e do objeto condenado à morte e à destruição. (MBEMBE, 2001, p. 177) 

 

 É nesse ponto que entram as críticas ao texto de Conrad, já que a imagem que cria do 

africano através de sua narrativa é, para alguns autores, propagadora dessa imagem de corpos 

selvagens, sem beleza, sem alguma forma de consciência. Tal afirmação será discutida mais 

detalhadamente posteriormente, durante a análise da obra. Porém, é importante para 

compreender como a luz aparece no romance de Ruy Duarte de Carvalho, em contraste, mas 

não em oposição, às trevas de Conrad. Se, como argumenta Mbembe, ―[...] De acordo com 
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este lado mais sombrio do Iluminismo, os africanos teriam desenvolvido concepções 

particulares sobre a sociedade, o mundo e o bem que eles não compartilhariam com outros 

povos.‖ (2001, p. 178), Ruy Duarte de Carvalho traz uma narrativa composta por encontro 

entre estranhos que proporciona nada mais que compartilhamento: as personagens africanas 

recebem e doam conhecimento, recriam suas próprias concepções, assim como as 

personagens que entram em contato com elas. O encontro entre estranhos, na narrativa de Ruy 

Duarte de Carvalho, não é luz no sentido que a metáfora adquiriu no Ocidente, como 

postulam as ideias do Iluminismo, cria-se um novo sentido em que esse encontro é luz no 

sentido de conhecimento compartilhado, mudado pelo contato, repensado. É luz no sentido de 

que não há uma razão única e universal, mas que o conhecimento vem de situações em que 

temos que olhar a luz através de uma barreira de chuva, na interação com o estranho, na 

experiência, que proporciona autoconhecimento das personagens. Durante a análise das 

estratégias narrativas do autor, procurarei levantar essas questões. 

A luz de Carvalho não é uma oposição às trevas de Conrad. É o reconhecimento 

dessas trevas, que tem sua base numa ideia de luz, de razão, como vimos, que leva a 

dominação e violência, e a proposta de um novo caminho. O que em Adorno e Horkheimer, 

em Freud e em Conrad são atitudes e pensamentos advindos de um estado primitivo, que 

causam medo e horror, em Ruy Duarte de Carvalho parece ganhar outro estatuto. Carvalho 

aponta o estranho, mas neutraliza o horror que surgiria porque vê esse encontro entre 

estranhos como ganho de experiência. A concepção animista do mundo, por exemplo, não é 

um estágio de pensamento primitivo que precisa ser superado, mas é, também, uma forma de 

conhecimento que deve ser vista com tanta autoridade quanto o discurso científico. Tendo em 

conta esse conhecimento animista, o autor discursa sobre o problema da razão ocidental, pois 

não leva em conta outros paradigmas de conhecimento. Para explicitar essa posição do autor, 

transcreverei partes de seu texto ―Decálogo neoanimista‖, escrito em 2009: 

 

1 – Embora parta da concepção animista segundo a qual tudo no mundo detém uma 

alma igual [...] a designação de neoanimismo ocorre para dar nome a um programa 

de acção urdido para questionar o paradigma humanista que domina e conduz a 

marcha do mundo alargado ao exercício e à responsabilidade da espécie humana 

inteira mas exclusivamente segundo a gramática imperativa produzida e mantida 

operante por apenas uma parte dela. [...] Esse programa, porém, não pretende servir-

se só de referências advindas da gramática do paradigma animista mas também das 

de todos os paradigmas culturais ou civilizacionais inventariáveis no passado e no 

presente de todas as partes do mundo [...] (CARVALHO, 2009.). 

 

Já com esse fragmento, é possível observar um projeto do autor de urgir as pessoas a 

pensarem o mundo e a si através do olhar do outro, não negando o paradigma ocidental, mas 
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negando a sua autonomia e superioridade em relação a outros paradigmas e discursos. No 

decorrer de seu texto, Carvalho parece criticar o paradigma humanista, de certa forma, 

similarmente a Adorno e Horkheimer, até mesmo apontando como o paradigma humanista é 

decorrente da ―[...] colocação ideológica e idealista da terra no centro do universo, e do 

homem no centro da criação e do lado do divino em oposição ao resto da natureza [...]‖ 

(CARVALHO, 2009.) e como esse lugar de privilégio ocupado pelo homem ocidental, em 

oposição ao mundo e aos outros homens que lhe são, agora, estranhos, propiciou a criação de 

uma sociedade que está seguindo para a própria destruição: ―[...] um lugar de eleição e 

privilégio para o homem, produz necessária e obrigatoriamente lugares de eleição e de 

privilégio para certos homens e grupos de pessoas. A espécie, no geral, tem hoje a plena 

consciência disso, daí a profusão de alertas catastrofistas [...]‖ (idem). 

Ao utilizar pedaços da obra de Conrad em seu livro, para criar a sua própria história, 

Ruy Duarte de Carvalho está fazendo mais que simplesmente criticar, denunciar um texto 

colonial. Faz um trabalho minucioso, que abre portas para diversas interpretações e reflexões. 

Aqui, é importante o ponto em que Carvalho demonstra outra opção para o dilema que aflige 

a humanidade. Sua reflexão é calcada na valorização não somente da cultura e conhecimento 

do ―outro‖, o não-ocidental, mas de todos os seres humanos produtores de conhecimento, 

incluindo o conhecimento atribuído ao pensamento ocidental, especialmente o que 

configuraria um pensamento poético, analógico. No texto ―Tempo de ouvir o ‗outro‘ enquanto 

o ―outro‖ existe, antes que haja só o outro... ou pré- manifesto neo-animista‖ (2008), Carvalho 

lança a questão: 

 

 [...] sendo que o mundo global reconhece ter de fazer imperativamente alguma 

coisa por si mesmo em relação à sorte global do globo, sendo que as vozes 

emergentes terão obrigatoriamente de ser ouvidas, não seria talvez então também já 

agora altura de atender ao que toda a espécie de vozes que o mundo ainda comporta 

poderá ter eventualmente a dizer no interesse talvez de todos? …………. mesmo as 

vozes daquele ―outro‖ [...] não seria pertinente, para o debate e para a sorte do 

mundo, tentar ou ensaiar ouvi-lo ainda, enquanto existe ?………  

[...] ……. da mesma maneira que seria necessário ter em conta que a uma tal volta 

paradigmática não bastaria admitir que o ―OUTRO‖ pudesse ser capaz de ver os 

fenómenos e o mundo e avaliá-los e equacioná-los e aproveitar-se deles segundo as 

suas razões e os seus interesses, como faz o ocidental…. isso não é volta 

paradigmática nenhuma, é uma questão de bom senso……… volta paradigmática 

será admitir, e reconhecer, que alguém, mesmo sendo o ―OUTRO‖, pensando de 

uma maneira radicalmente diferente, possa conseguir ver certas coisas e certos 

fenómenos de uma maneira melhor e mais adequada à efetiva configuração do 

mundo, e que os ocidentais e os ocidentalizados, nesse caso, é que teriam a aprender 

com o ―OUTRO‖, e que isso acabaria por convir a todos……….. (CARVALHO, 

2008). 
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 É nesse sentido que digo – tendo em conta a reflexão dos termos luz e trevas – que, na 

narrativa de Ruy Duarte de Carvalho, esse encontro entre estranhos é luz. E é também com a 

consciência de um desencantamento da luz vinda do Ocidente que vejo a criação das trevas de 

Joseph Conrad. 
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2  

ESPELHO AONDE O HOMEM SE REFLECTE, ESPELHO QUE 

REFLECTE MUNDO. 

 

O encontro entre estranhos e as relações apontadas entre O coração das Trevas, de 

Joseph Conrad, e Os papéis do inglês, de Ruy Duarte de Carvalho, estão presentes em outras 

obras dos autores e é interessante observar como estratégias, ideias e histórias foram sendo 

construídas, como aquilo que observaremos nos romances é algo presente em diferentes obras 

dos autores, não se restringindo a O coração das trevas ou Os papéis do Inglês. Trata-se dos 

contos ―Um Posto Avançado no Progresso‖, escrito por Joseph Conrad, e ―As águas do 

Capembáua‖, escrito por Ruy Duarte de Carvalho. 

Nestes dois contos, há o desenvolvimento de questões morais e políticas despertadas 

pela intervenção colonial do homem branco em territórios africanos. Questiona-se a ideia de 

progresso que é associada à interferência do colonizador em territórios colonizados. A 

desmedida ganância, estampada no posto à margem do rio e nas grandes fazendas feitas para 

pecuária empresarial no sudeste de Angola, resulta em miséria, fome e morte. O desfecho dos 

contos traz a morte dos brancos envolvidos nas intervenções que tanto prejudicaram as 

populações locais. O ponto de vista na narração dos acontecimentos, entretanto, inferem 

experiências distintas. Além disso, os pontos de vista que transparecem nos contos mesclam-

se com os dos próprios autores, visto que ambos trazem a sua experiência real para a história 

que criam. Como aponta Lidiane dos Santos Olívio (2013, p. 21) sobre ―As águas do 

Campembáua‖, ―[...] não se pode deixar de lado o fato de Ruy Duarte de Carvalho ter 

trabalhado como regente agrícola e essa experiência, em alguma medida, incorpora elementos 

que sugerem um paralelo entre o autor e o narrador‖. Da mesma forma, Joseph Conrad 

também possibilita uma leitura em que se destaca essa relação paralela entre autor e narrador 

em suas obras. Costa Lima (2003) evidencia como, em diversas cartas, o autor descreve 

experiências que, posteriormente, servirão como matéria-prima para suas obras. 

Com isso em mente, pretende-se analisar como o encontro entre estranhos provoca 

diferentes reações ao longo dos contos e como os jogos entre coincidência e sucessão lógica, 

destino e escolha, trazem diferentes pontos de vista, assim como diferentes estratégias 

narrativas, que também estão presentes nas obras O Coração das Trevas e Os papéis do 

inglês. Enquanto, em Joseph Conrad, predomina a voz do narrador onisciente, em Ruy Duarte 
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de Carvalho temos um narrador-personagem que organiza seu texto de forma a comportar o 

seu ponto de vista ao contar sobre dois diferentes pontos de vista sobre a mesma história. 

 

2.1 O ESPÍRITO DO MAL QUE REGE AS TERRAS 

 

A introdução de uma cultura dita superior em territórios colonizados a fim de trazer a 

tais o progresso – visto como desenvolvimento, aperfeiçoamento, movimento progressivo da 

civilização –, tornou-se a ficção que mais danos trouxe aos colonizados. Não que esta seria a 

última. O contato entre estranhos produziu diversos textos que possuem uma representação 

questionável e altamente danosa das colônias e seus habitantes. Essa ideologia do projeto 

colonial como salvador de almas, trazendo-as para a luz do conhecimento e do 

desenvolvimento humano deixou uma marca profunda, que levou um grande período de 

tempo para se consolidar. Como afirma Mariani, a ideologia de inferioridade e déficit de 

línguas e culturas outras já estava presente entre europeus há muitos anos: ―[...] Para os 

europeus, a partir do século XV, as diferenças linguísticas, socioculturais e religiosas são 

compreendidas como deficiência.‖ (MARIANI, 2007, p.5). O primeiro contato entre 

colonizadores e colonizados já está inserido nessa ideologia e ela será, então, perpetuada. 

Apesar do aparecimento de um número cada vez maior de narrativas outras, contradizendo 

tais imagens consolidadas, estas ainda estão marcadas fortemente em nossa memória cultural. 

Talvez, estejam ainda por muito tempo. É necessário, então, discernir outros contornos em 

imagens já naturalizadas. Outra sombra, uma nova luz incidente. 

A ideia de progresso, que é carregada no bojo do projeto colonial, é alvo de crítica e 

questionamento tanto nas obras de Conrad quanto nas de Carvalho. Os contos aqui estudados 

trazem em seus enredos consequências do contato com o branco que negam essa imagem dos 

colonizadores como encaminhadores do progresso. No caso de ―Um Posto Avançado no 

Progresso‖, de Joseph Conrad, a sua crítica assemelha-se à que se faz presente no romance do 

autor intitulado O coração das trevas. Conforme Costa Lima, torna-se importante apontar que 

―Embora ‗An Outpost of Progress‟ esteja longe de qualquer comparação com O coração das 

trevas, a atenção a seu desenrolar oferece uma pista significativa para a novela capital‖ 

(COSTA LIMA, 2003, p. 210). Visto isso, o autor sugere que a crítica no conto, assim como 

acontece em O coração das trevas, não está exatamente apontada para o projeto colonial em 

si, mas para a ineficiência e o egoísmo que o marcavam (COSTA LIMA, p. 200). Ruy Duarte 

de Carvalho, no conto ―As águas do Capembáua‖ traz o olhar de quem denuncia ―a violência 

que permeava as relações socioculturais e econômicas entre colonizadores e colonizados‖ 
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(OLÍVIO, 2013, p. 11), assim como a ―opressão do colonizador e sua interferência 

catastrófica na harmonia cosmogônica das comunidades e nos ciclos de transumância do 

gado‖ (ibdem). 

Apesar de criticar o projeto colonial, através da apresentação da fragilidade e 

volubilidade do que Costa Lima (2003) chama de etos branco, Conrad não vê, por outro lado, 

a cultura dos povos africanos como estando em mesmo patamar que a do colonizador. Assim 

como acontece com O coração das trevas, a crítica não se volta ao projeto em si – tirar esses 

povos do estágio primitivo em que se encontram, trazendo conhecimento/esclarecimento –, 

mas incide sobre o fracasso de tal projeto, porque questiona ser o etos branco realmente capaz 

de conduzir à libertação das trevas da ignorância. Em Ruy Duarte de Carvalho, a cultura dos 

povos pastoris do sul de Angola não somente está fortemente presente no enredo, na trama, 

questionando-se a associação entre a interferência do branco e progresso, como também está 

presente na própria forma com que cenas e fenômenos da natureza são descritos. A maneira 

como o conto se constrói, traz a importância do olhar do outro, assim como acontece em Os 

papéis do inglês, e faz emergir, do contato entre estranhos, luz – no sentido explicitado em 

capítulo anterior. 

 

2.2 UM POSTO AVANÇADO NO PROGRESSO 

 

Publicado pela primeira vez em 1896, ―Um posto avançado no progresso‖ inicia-se da 

seguinte forma:  

 

Dois brancos estavam encarregados do posto de comércio, Kayerts, o chefe, era 

baixo e gordo; Calier, o assistente, era alto, com uma cabeça grande e um tronco 

muito largo e empoleirado em cima de um longo par de pernas finas. O terceiro 

homem da equipe era um negro de Serra Leoa que dizia chamar-se Henry Price. No 

entanto, por um motivo ou outro, os nativos do rio abaixo lhe tinha dado o nome de 

Makola. [...] Makola, taciturno e impenetrável, desprezava os dois brancos. 

(CONRAD, 2008 p. 125). 

 

Em suas imagens iniciais, o conto traz a descrição de suas personagens. A primeira 

característica apresentada é a cor de sua pele, criando-se uma atmosfera de contato entre 

estranhos, estabelece-se o cenário distinguindo-se brancos e negros num posto de comércio.  

Aqui vale apontar para um fato interessante: para produzir o efeito de estranheza, 

Conrad parece utilizar-se de algumas estratégias desenvolvidas por Freud em ―O estranho‖. 

Para explicar melhor, trarei parte do estudo feito por Anita Moraes, em artigo intitulado 

―Ajustes conceituais para uma leitura de A invenção de Morel, de Bioy Casares, ou ‗A 
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narrativa Fantástica‘, de Todorov, a partir de ‗O estranho‘, de Freud‘‖ (2005). Neste artigo, 

Moraes discorre sobre como no pequeno romance de Bioy Casares o efeito de estranho não 

decorre simplesmente da hesitação, como explicitada por Todorov, que, segundo a autora, 

privilegia a estrutura narrativa, mas também ―[...] da presença de motivos e temas que causam 

a estranheza independentemente da hesitação‖ (MORAES, 2005, p.7). O conto de Conrad não 

consiste em uma narrativa fantástica, como a analisada pela autora, porém é atrativo 

considerar as relações entre as obras de Todorov e Freud, assim como entender o que as 

sugestões de Freud trazem de interessante para os estudos literários. Na elaboração do conto, 

vemos que Conrad utiliza-se de algumas estratégias para que o efeito de estranheza se 

produza no leitor, dando uma força ainda maior a sua narrativa. Mais adiante, procurarei 

mostrar como isso acontece. 

Voltando à cena inicial, Conrad continua a descrever as personagens brancas, Kayerts 

e Calier, com outras de suas características físicas. Baixo e gordo, alto e magro, 

respectivamente. Uma descrição quase cômica das personagens corrobora para que 

comecemos a duvidar de sua capacidade em chefiar o posto, afinal, nenhuma descrição nos 

leva a pensar em alguém com a postura e seriedade para exercer esse trabalho. Tal imagem, 

aliás, é utilizada, anos mais tarde, também pelos comediantes Stan Laurel (1890 – 1965) e 

Oliver Hardy (1892 – 1957), que se tornaram conhecidos pelo seu trabalho em filmes de 

comédia, nas décadas de 1920-1930. Makola, por outro lado, não continua a ser descrito por 

suas atribuições físicas. O mais importante para esta personagem são as qualidades que dizem 

de sua personalidade: taciturno, impenetrável. Diferentemente das personagens de Kayerts e 

Calier, Makola possui qualidades que o chefe do posto deveria possuir. Sua primeira imagem 

traz a ideia de autoridade. De certa forma, através do nome Henry Price, Makola se apropria 

de traços da cultura do branco e os utiliza a seu favor. Ao mesmo tempo em que é Henry 

Price, é Makola. Posteriormente, veremos a personagem utilizar-se de conhecimentos próprios 

da sua cultura e da cultura dos brancos para ganhar vantagem, enganar. Seguindo o 

pensamento evolucionista que está presente no conto, a barbárie dos povos locais e a barbárie 

branca, disfarçada de razão civilizada, parecem estar personificadas na figura de Makola. 

Assim, o autor estabelece o desenho da relação que irá conduzir os eventos que se seguem. 

Agora é importante trazer alguns temas mencionados por Moraes (2005), a partir de 

―O estranho‖, de Freud, que produzem o efeito de estranho no romance de Bioy Casares. 

Trago aqui esses temas, pois acredito que alguns deles também estão presentes na obra de 

Conrad e são de extrema importância para a criação do efeito de estranheza no encontro com 

o outro, para fazer o leitor sentir a inquietação, o medo que acaba por emergir do contato entre 
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estranhos. São eles: ―[...] 2) o ―duplo‖; 3) o fator da repetição; [...] 6) o contato com a morte 

(com cadáveres); 7) a loucura; 8) a solidão, o silêncio, o abandono [...]‖ (idem, p.7). 

A solidão, o silêncio e o abandono podem ser apontados em diversas passagens do 

conto. A própria descrição do espaço traz a ideia de imensidão, de solidão – ―[...] correndo um 

olhar esquivo pela margem oposta do rio, pela floresta, por aquela mata impenetrável que 

parecia isolar o posto do resto do mundo [...]‖ (CONRAD, 2008, p. 127) –, além da ideia de 

escuridão, trevas, estranheza, selvageria, como é possível observar nos excertos: 

 

[...] O Espírito do Mal que rege as terras abaixo do equador [...]. 

 

[...] Havia pouquíssimo tempo que estavam naquele país vasto e escuro, […]. E 

agora, por mais que se mostrassem insensíveis às influências sutis do meio que os 

cercava, sentiram-se muito sós quando se viram repentinamente desassistidos diante 

da selva; uma selva que se revelava ainda mais estranha, ainda mais 

incompreensível, a cada vislumbre misterioso da vida vigorosa que continha. 

(CONRAD, 2008, p. 127). 

 

Solitários e abandonados no meio de uma selva escura e imensa, as personagens de 

Kayerts e Calier são levados a acontecimentos que culminam, inevitavelmente, em loucura, 

enquanto perdem a cada dia mais a consciência de quem são, do que os define, do porquê de 

estarem ali. Com o passar do tempo, trabalhando no posto, vemos, aos poucos, serem 

desenhados os traços de uma tragédia. O tempo passa monótono e sem vida. Todos os dias 

são descritos como se nada mudasse. Em vez de trazerem a mudança, de sua presença ser 

importante, tanto para eles, quanto para as pessoas que lá vivem, vemos que nada muda. O 

narrador assim descreve a estadia de Kayerts e Calier:  

 

Viviam como cegos num grande aposento, percebendo apenas aquilo em que 

esbarravam (e mesmo assim de modo imperfeito) mas incapazes de ver o aspecto 

geral das coisas. O rio, a floresta, toda aquela terra grandiosa palpitante de vida, 

eram como um imenso vazio. (CONRAD, 2008, p. 132).  

 

Além de reforçar a incompetência de Kayerts e Calier, esse trecho demonstra uma 

passagem de tempo insignificante, sem pontos de referência, sem acontecimentos importantes, 

os dias se repetem. Também retrata a imensa solidão em não ter ao lado nada que lembre, em 

primeira instância, a sociedade de onde vieram – isso na visão dos brancos. Makola, como já 

podia ser inferido desde sua primeira aparição, acabou tornando-se o verdadeiro chefe do 

posto. Sabia como contornar os fatos para que os brancos acreditassem estar no comando, 

enquanto coordenava as coisas de acordo com o que mais se adequava às suas necessidades. 
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É quando uma tribo que desconheciam chega ao posto que o equilíbrio entre as 

atividades começa a titubear. Makola decide trocar negros que trabalhavam no posto por 

marfim que a tribo possuía. Manipula os brancos para conseguir o que quer e, no final, apesar 

de apresentarem relutância à ideia no início, Kayerts e Calier logo se veem inventando razões 

para continuar com o marfim. A solidão em terra estranha, a escassez da comida e a certeza de 

que aquele ato havia colocado sob a luz a vulnerabilidade de seus valores, fazem ambos 

começarem a mostrar sinais de estresse e insanidade. Por fim, uma briga trivial leva as 

personagens ao clímax de sua relação: Calier desafia a autoridade de Kayerts ao querer usar o 

açúcar, que guardavam em caso de doença, para o café. O fato de Kayerts negar o pedido faz 

com que Calier entre em um delírio de raiva e comece a perseguir Kayerts, que se mostra 

completamente surpreso e aterrorizado – ―Calier estava sorrindo com uma insolência 

acentuada. E de repente Kayerts teve a impressão de que nunca o vira antes. Quem era ele? 

Não sabia nada a seu respeito.‖ (CONRAD, 2008, p. 146). Aqui, é importante fazer referência 

ao ―duplo‖.  

Como argumenta Moraes (2005, p. 8), em A invenção de Morel, ―[...] para além da 

hesitação, o ―duplo‖ produz o estranho‖. Moraes menciona que Freud vê ―o duplo‖ como 

relacionado ao retorno a determinadas fases da evolução psíquica em que o ego não se 

distingue do que lhe é externo e de outras pessoas, não reconhece a diferença entre o eu e o 

outro. Ou seja:  

 

Quando tudo está dito e feito, a qualidade de estranheza só pode advir do fato de o 

‗duplo‘ ser uma criação que data de um estádio mental muito primitivo, há muito 

superado - incidentalmente, um estágio em que o ‗duplo‘ tinha um aspecto mais 

amistoso. O ‗duplo‘ converteu-se num objeto de terror, tal como após o colapso da 

religião, os deuses se transformam em demônios. (FREUD, [1919] 2014, p. 149) 

 

Ao entrarem em contato com o estranho, Kayerts e Calier transformam-se, tanto que 

não conseguem reconhecer suas ações ou um ao outro. Nesse momento, já é óbvio o final 

trágico que há por vir. É narrada uma longa cena de perseguição em que o narrador demonstra 

o ponto de vista de Kayerts, que temendo a sua morte, durante a perseguição, assassina Calier.  

Após assassinar seu companheiro, reflete: ―Parecia ter-se desprendido completamente de si 

mesmo [...] acreditara em muitas asneiras, como o resto da humanidade – todos idiotas; mas 

agora ele [...] conhecera a mais alta sabedoria!‖ (2008, p. 150). Eventualmente, Kayerts não 

aguenta seu sentimento de culpa e comete suicídio, enforcando-se. Temos aqui, produzindo 

mais uma vez o efeito de estranho, o encontro com a morte. 
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Através dessa pequena análise, podemos ver como o autor coloca em jogo a moral do 

homem branco colonizador, que justificava a sua invasão como um meio de levar civilização 

a outros povos. Ao serem colocadas fora de seu ambiente de origem e em contato com o 

estranho, as personagens do livro percebem que os valores que clamavam ser direito de todos 

não estão tão entranhados quanto supunham. Essa é uma crítica que também surgirá, 

posteriormente, em O coração das Trevas. Diversas das estratégias aqui apontadas para 

produção do efeito de estranheza também estão presentes no romance, para que o leitor se 

identifique com Marlow, o narrador-personagem, além de haver uma relação óbvia entre a 

personagem de Kayerts e de Kurtz. As linhas desse conto trazem o início, o gérmen de um 

pensamento que seria entranhado e desenvolvido em diversas obras do autor.  O narrador, 

então, continua: 

 

Poucos homens percebem que a vida deles, a própria essência do seu caráter, as suas 

capacidades e audácias, não passam de uma expressão da sua crença na segurança 

do meio em que vivem. [...] as emoções e os princípios; toda idéia, grande ou 

insignificante, pertencem não ao indivíduo mas à massa: a massa que acredita 

cegamente na força irresistível das suas instituições e da sua moral, no poder da sua 

polícia e da sua opinião. Mas o contato com a selvageria pura, sem atenuantes, com 

a natureza primitiva e com o homem primitivo, desperta no peito uma inquietação 

imediata e profunda. [...] à negação do habitual, que é seguro, acrescenta-se a 

afirmação do incomum, que é perigoso. (CONRAD, 2008, p. 127-128). 

 

Sobre essa passagem, Costa Lima (2003) faz excelente observação quando comenta o 

fato de que, apesar de a passagem se encontrar desvencilhada da ordem do relato, ela ainda é 

essencial para a iluminação da obra do autor. É muito interessante como esse parágrafo se 

aproxima de críticas feitas por Adorno e Horkheimer, em Dialética do esclarecimento, que 

foram explicitadas na introdução deste trabalho, assim como com as ideias de Freud.  

Para trazer mais ainda o leitor para o mundo da personagem, a escolha por um 

narrador onisciente faz-se importante. De acordo com Friedman, o narrador onisciente intruso 

proporciona a construção de um ponto de vista totalmente ilimitado, ―sendo elementos 

distintivos desta categoria os pensamentos, sentimentos e percepções do próprio narrador; ele 

é livre não apenas para informar-nos as ideias e emoções das mentes de seus personagens 

como também as de sua própria mente‖ (2002, p. 173). De fato, em ―Um posto avançado no 

progresso‖, Conrad desenvolve a ideia de que o ser humano, ao ser colocado diante do que lhe 

é estranho, tem a possibilidade de libertar-se das amarras da sociedade e conhecer-se 

plenamente. Entretanto, esse autoconhecimento vem acompanhado de uma terrível sensação 

quando os valores e parâmetros pelos quais vivia começam a perder o sentido e a linha entre o 

certo e o errado fica cada vez menos clara. A descrição da paisagem se harmoniza com esse 
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sentimento. Ambas as personagens, ao entrarem em contato com o ambiente descrito, vão se 

corrompendo. O contato com o estranho proporciona a corrupção da moral e a revelação das 

trevas do coração humano. 

Além disso, os acontecimentos do conto se sucedem de forma orgânica, quase como se 

esse desfecho fosse inevitável, a partir do momento em que os brancos entram em contato 

com o estranho. Como se a terra governada pelo ―Espírito do Mal‖ tivesse provocado a 

tragédia final. As imagens criadas, no conto, sobre a colônia e os colonizados são altamente 

questionáveis, trazem o estereótipo da terra primitiva regida pela violência, uma selva 

avassaladora e feroz. Também é importante apontar que o ponto de vista da narrativa fecha as 

imagens em uma só verdade, uma única possibilidade de se verem os fatos. É essa uma das 

maiores críticas próprias dos estudos pós-coloniais, que trazem a ideia de que, nas literaturas 

coloniais, a representação se coloca como única, como se um ponto de vista se tornasse a 

verdade pura. 

É por limitar sua crítica ao projeto colonial e não levar em conta a possibilidade de que 

as culturas africanas pudessem trazer progresso, que as obras de Conrad são criticadas. Ao se 

verem próximos ao estranho que experienciam, suas personagens tomam conhecimento da sua 

verdade, de que não são ―evoluídos‖ em relação aos nativos – essa troca e revelação trazem 

trevas. A barbárie ainda reina: é o nosso começo e fim. Em contraste, temos o conto ―As 

águas do Capembáua‖, de Ruy Duarte de Carvalho, em que o autor traz um novo sentido para 

o contato entre estranhos e constrói a sua narrativa a partir de diversos pontos de vista, de 

modo que nenhuma versão da história carrega a importância de verdade absoluta. Tais 

características são importantes por também estarem presentes no romance Os papéis do 

Inglês. 
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2.3 AS ÁGUAS DO CAPEMBÁUA 

 

[...] reconhecer que alguém, mesmo sendo o “OUTRO”, pensando de 

uma maneira radicalmente diferente, possa conseguir ver certas 

coisas e certos fenómenos de uma maneira melhor e mais adequada à 

efetiva configuração do mundo [...].  

(Ruy Duarte de Carvalho, 2008). 

 

Se a produção literária de Ruy Duarte de Carvalho pudesse ser descrita em uma palavra, 

seria ―Outro‖. Em suas obras, o autor encontra-se sempre explicitamente em diálogo – seja 

com outros autores, seja nas vozes plurais de suas narrativas, seja nos prefácios e dedicatórias. 

Sem figurarem simplesmente um background exótico, inferior ou maligno, os ―nativos‖ de 

Angola têm sua cultura e seus costumes em foco, seu olhar colocado como, não somente 

relevante, mas necessário para a compreensão dos fatos. Dessa forma, o conto ―As água do 

Capembáua‖, presente na obra Como se o mundo não tivesse leste (1977), traz essas 

características e encaixa-se nas narrativas descritas por Diana Klinger (2012) ao falar sobre a 

virada etnográfica: 

 

A ―atração pelas figuras marginais‖ e o ―dilema da representação da outridade‖ são 

também [...] problemáticas das artes contemporâneas. Foster propõe a existência, no 

final do século de um paradigma do ―artista como etnógrafo‖, semelhante ao 

paradigma de Benjamin do autor como produtor. No entanto, a virada etnográfica 

excede o campo das artes: ela implica também uma ―transfronteirização‖ do 

conhecimento a partir da problemática da cultura. Com a ampla difusão dos estudos 

culturais, as fronteiras entre disciplinas humanísticas foram se enfraquecendo, de 

maneira que [...] aconteceu uma ―antropologização‖ do campo intelectual. 

(KLINGER, 2012, p.12). 

 

Essa característica é bastante aflorada na literatura de Ruy Duarte de Carvalho, visto 

que o autor, além de romancista, poeta e cineasta, doutorou-se em antropologia social. 

―As águas do Capembáua‖ tem seu início com a dedicatória ―Para José, capataz/ que 

os seus rebanhos aumentem‖ (p. 13, 2008). José é uma das personagens do conto. Nessas 

primeiras linhas, há duas características muito comuns nas narrativas do autor: o diálogo com 

o outro e a linha embaçada entre a ficção e o factual. Assim como Conrad, Ruy Duarte de 

Carvalho esteve nos lugares sobre os quais escreve – apesar de as experiências dos autores 

terem sido diferentes, pois Ruy Duarte de Carvalho procura realmente conhecer o lugar e o 

povo que o habita, sua cultura e pensamento. Dessa forma, também há, em suas obras, um 
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paralelo entre autor e narrador. De modo diferente de Conrad, entretanto, Ruy Duarte de 

Carvalho procura expor, durante toda a narrativa, o fato de aquilo que está sendo contado 

supõe um ponto de vista. Suas narrativas colocam o campo da etnografia e da literatura como 

representação da realidade em questão, ao contestar a possibilidade de se apreender 

completamente o real – o que Klinger (2012 p. 69) afirma ser uma crise no próprio conceito 

de representação. O narrador-personagem relata os fatos deixando claro que aquilo era o que 

ele compreendera sobre a história, que lhe foi contada através de dois pontos de vista 

diferentes: o de R, que trabalhara em uma fazenda no sul de Angola, e o de José, que faz parte 

da sociedade dos pastores. 

Devido ao seu conhecimento cinematográfico, muitas das cenas são descritas como se 

filmadas por uma câmera, com devido ângulo e foco. A passagem de tempo, por exemplo, é 

feita como passagem de imagens e sons em ―[...] À noite e ao fogo, às vozes e ao silêncio 

[...]‖ (CARVALHO, 2008, p. 14). A primeira descrição que temos, então, não é das 

personagens do conto, mas do ambiente em que o narrador se encontra, mesclando as imagens 

descritas com o sentimento que emana de si. 

 

Da mesa em que me apoio vejo a noite, para lá da porta aberta. Envolve-me um 

clima de entendimento de que não tentarei dar testemunho, tão insensato me parece 

querê-lo. 

A evidência conquistou as formas, as paredes estão pejadas de razão, o movimento é 

perceptível para além das referências [...] Pela primeira vez (terá sido a última?) me 

foi permitido sentir desfeitas as barreiras da raça, da cor da pele e da cultura [...] e 

pude estar, apenas [...] (CARVALHO, 2008, p. 13). 

 

As diversas barreiras que aparecem nos encontros entre culturas, sejam elas a ideia de 

inferioridade ou superioridade, a diferença como horror ou repulsa, são desfeitas. Isso não 

quer dizer que essa diferença não esteja presente, mas que as diferenças mesclam-se em 

experiências de ambos os lados, ―coisas que só se revelam a quem não é do lugar‖. O contato 

entre estranhos, aqui, leva a diferentes entendimentos sobre a história narrada, sobre as 

personagens, sobre o espaço em que habitam. 

O que impulsiona o narrador a buscar informações e relatar o acontecido é o despertar 

―para o fascínio de um mistério‖ (CARVALHO, 2008, p. 20). A primeira razão que parece 

mover a narrativa é a solução de um enigma: que fatos levaram à tragédia da morte do sul-

africano enquanto caçava uma onça com R, visto que esse fato aconteceu numa zona ―onde 

não podia dizer-se que tais feras abundassem‖ (idem, p. 21) e levando em conta que R 

abandonou a fazenda de forma precipitada logo depois do acontecido? Dessa forma, o conto 

assemelha-se a uma narrativa policial, considerando-se a estrutura detalhada por Portilho: 
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[...] o romance policial [...] sob a forma do romance de enigma, ainda hoje a sua 

forma mais difundida. Esse tipo de narrativa, como diz o nome, parte sempre de um 

enigma e se alimenta da busca de uma solução que o esclareça. Uma vez desvendado 

o mistério, a narrativa tem fim. (PORTILHO, 2009, p.22). 

 

 Aprofundando-se mais na leitura do conto, percebe-se que o enigma traçado pelo 

narrador e a sua resolução não é o real foco da narrativa. O enigma é o impulso para que o 

autor desenvolva a construção da paisagem e da cultura pastoril, para, conduzir, então, a 

denúncia da violência colonial (OLÍVIO, 2013, p. 20). Na primeira parte da história, contendo 

o ponto de vista de R, a resolução do enigma que ativa a curiosidade do narrador sobre a 

história é feita de maneira rápida, sem longas descrições ou grandes revelações. 

 

 [...] posso tão-só informar que a onça, formando um salto de uma pedra alta, caiu 

pesadamente sobre a presa acolhida, o sul-africano, que viria a expirar dentro do 

jipe, já, no regresso para o acampamento. A sua própria arma terá servido, nas mãos 

do Leonardo Chipepe, para abater o animal com um tiro na cabeça. (CARVALHO, 

2008, p.46). 

 

Sobre este ponto, é importante ressaltar o que diz Portilho sobre os romances policiais 

contemporâneos: 

 

Na contemporaneidade fragmentada, o detetive já não tem nenhuma das certezas do 

detetive positivista, pois já não compartilha da noção de totalidade de seu precursor. 

A ficção policial da modernidade tardia, cujo protagonista é o detetive metafísico 

(por vezes também chamado anti-detetive), se caracteriza pelo profundo 

questionamento sobre narrativa, interpretação, subjetividade, a natureza da realidade 

e os limites do conhecimento. O detetive tem dúvidas acerca do mundo em que vive, 

sua sociedade, sua própria identidade, mas não descobre respostas que atendam aos 

seus questionamentos – não encontra um culpado para o crime [...] (PORTILHO, 

2009, p. 74-75). 

 

A falta de clímax no conto pode ser vista, portanto, como algo derivado do próprio 

projeto do autor, relacionado à questão do ponto de vista, pois Carvalho sempre defendeu a 

importância de se ver, através do olhar do outro, uma mesma história. Sendo assim, não há 

como representar diretamente o ocorrido: tanto a versão de R quanto a de José, quanto a 

versão do narrador ao contar sobre as duas outras versões trazem verdades que nunca 

poderiam convergir em somente uma. O que importa não é exatamente o que acontece, mas 

como acontece, quando acontece, de que maneira, suscitando que tipo de pensamento ou 

sentimento. Aqui, vejo uma relação muito grande com essa outra ideia de luz que o autor traz 

em seus romances e que é mencionada na introdução deste trabalho. Ideia essa que se 
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relaciona profunda e tensamente com o que Conrad vê como trevas, mas que não é, como já 

dito, seu oposto. Como é produzido esse efeito na narrativa? 

A maneira como o narrador se comporta no conto é uma das estratégias narrativas 

utilizadas pelo autor. Ruy Duarte de Carvalho constrói seu conto com um narrador que se 

utiliza demasiadamente da metalinguagem, ao questionar sempre a narrativa, não se 

empenhando em criar a ―ilusão do real‖, mas, ao mesmo tempo, trazendo elementos que a 

ligam a fatos da realidade do autor, como se a história tivesse raízes em experiências reais. Ao 

mesmo tempo em que dedica o conto ao José, como se realmente o conhecesse e diz pretender 

narrar o que lhe foi contado: ―O que se segue é o que desta estória me foi relatado por R‖ 

(CARVALHO, 2008, p. 23). Em outros excertos, afirma: ―[...] Arquivei na memória o que 

sabia da estória (como tenho feito para tantos casos), à espera que o destino me trouxesse a 

resposta, ou tempo para inventá-la‖ ou ―[...] Restar-me-á, assim, apresentar uma versão 

disciplinada dos relatos de R, introduzir aqui ou ali detalhes que me pareçam importantes 

[...]‖ (idem, p.21 e 24). O narrador-personagem evidencia suas estratégias para desenvolver a 

escrita, estamos cientes de vários discursos que percorrem sua invenção, das referências a 

outros autores, a possibilidade de outras perspectivas, olhares e imagens que não aquelas é 

não só evidente como importante. 

Até mesmo no que tange à passagem do tempo há diferentes pontos de vista, como 

observa Olívio: ―para os pastores, o calendário é irremediavelmente marcado pelo que define 

a necessidade de transumar o gado, no ciclo que se sabe natural à geografia da região [...] para 

os demais, inclusive o narrador, o tempo obedece à lógica do calendário cristão com doze 

meses‖ (OLÍVIO, 2013, p. 28). Da mesma forma, do ponto de vista de R, a morte do sul-

africano não possui uma conexão imediata com os fatos narrados – à primeira vista –, tudo 

acontece por acaso. O narrador, ciente de outra versão da história, porém, indica haver alguma 

razão para que o sul-africano tenha morrido ao ajudar R a caçar a onça. Primeiramente, José 

parece relutante com a decisão de R de caçar o animal e urge que leve com ele o sul-africano:  

 

À sua frente tinha um José imóvel, impenetrável, mudo e atento. Inquiriu aquele 

rosto fechado e grave.  

— Eu não vou. O senhor pode ir. Mas tenha cuidado e leve aquele branco. 

(CARVALHO, 2008, p. 45). 
  

A segunda parte da narrativa, que contém a versão de José da história, traz o ponto de 

vista que faltava para a negação dessa possível casualidade dos fatos – ―Na versão do José há 

uma relação fundamental de ocorrência: transferência da onganda do Luna, morte deste, 
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aparecimento da onça e ausência das chuvas‖ (CARVALHO, 2008, p. 55). A intervenção do 

branco faz com que a harmonia com que os pastores conduziam a vida no lugar se dissipe.  O 

primeiro fato, a transferência da onganda, é o que começa a traçar o caminho para o 

desequilíbrio – [...] dir-me-ia José no decurso de sua narrativa — ―se abririam para nós os 

sinais de que a ordem se alterava nas razões mais fundas, onde se excede a limitada 

interferência dos homens vivos‖ (CARVALHO, 2008, p. 58-59). 

Pouco tempo após a instalação da nova onganda, Luna morre. Tal morte inesperada 

faz com que os membros da onganda acreditem estarem os ancestrais ofendidos com a 

transferência. Como o próprio autor reforça em nota ao final do conto, a onganda é um 

elemento fundamental no contexto cultural dos povos pastores do sul de Angola e o seu lugar 

carrega toda uma ancestralidade de história e de sacralidade. Entra a personagem do adivinho, 

que confirma as suspeitas: 

 

[...] situa o ponto de partida para a catástrofe no abandono da antiga onganda [...] 

Assegura, com inequívoca certeza, reconhecer a mais formal manifestação de 

desagrado dos antepassados perante a passividade de uma casa que não se opôs à 

invasão desordenada dos seus domínios, ao desrespeito dos cemitérios, à extinção do 

fogo e à profanação dos altares. [...] O veredicto é finalmente declarado. 

Reconhecidas as causas para a ausência de chuvas, consequência última do ultraje 

feito aos antepassados [...] só uma grande acção garantirá a reorganização do cosmos 

e a reintegração dos homens no mecanismo das funções astrais. [...] indispensável a 

morte de alguém ligado à usurpação dos terrenos [...] um branco morrerá, mas não 

às nossas mãos. (CARVALHO, 2008, p. 64-66). 

 

A resolução para o enigma, visto por esse olhar, traz uma questão interessante, pois 

lida com aspectos que, num olhar calcado no paradigma ocidental, são próprios do 

sobrenatural. Visto isso, encontramos a pergunta sobre como entender esse desfecho do conto. 

O impulso por procurar classificações parece presente no texto de Todorov ―A narrativa 

fantástica‖ (1970). Porém, o esquema que Todorov utiliza não serve para classificar essa 

versão do conto e isso é de extrema importância para a proposta que foi, aqui, explicitada: 

Ruy Duarte de Carvalho defende a importância de outros olhares, outros tipos de 

conhecimento, não somente aqueles calcados no paradigma ocidental. 

Vejamos, então, rapidamente, como Todorov discorre sobre o fantástico. O autor irá 

explicitar que, para que uma narrativa seja considerada fantástica, há de se produzir hesitação 

entre uma explicação natural ou sobrenatural para acontecimentos extraordinários, que 

acontecem em um mundo comum ao leitor, onde as regras são as mesmas que aquelas do 

chamado mundo real, de modo que o leitor implícito recuse tanto a interpretação alegórica 

quanto a poética. Bem, não temos em ―As águas do Capembáua‖ um evento incomum – a 
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morte do sul-africano por uma onça (animal raro na região)? Não se encontram as 

personagens em um mundo que deve ser entendido como correlato ao mundo real? E não 

temos, explicitamente, a hesitação entre duas explicações para o acontecimento: uma 

supostamente calcada no real – a versão de R – e outra no que seria o sobrenatural – a versão 

de José? É, então, que a forma como Ruy Duarte de Carvalho organiza seu texto é importante 

para o entendimento de sua obra e relaciona-se, também, com a defesa do valor do olhar do 

outro. 

Ao contar-nos sobre o acontecido, pelos olhos de José, Ruy Duarte de Carvalho não 

descreve os fatos de forma a torná-los, de qualquer maneira, menos calcados na razão que 

quando nos conta pelo o olhar de R. Se lermos a versão de José pelo paradigma ocidental, 

vemos os acontecimentos como fundamentados em ―pensamentos primitivos‖, já superados e, 

portanto, fantasiosos, que não remetem a eventos reais. Coloca-se, então, o discurso científico 

por cima do discurso do adivinho. Porém, a maneira como Ruy Duarte de Carvalho constrói a 

sua narrativa não permite que o leitor veja a solução dos casos como sobrenatural. Ao 

contrário, os passos seguidos pelo adivinho para dar o veredito da causa da seca muito se 

assemelha a uma coleta de dados de um detetive, sua leitura dos fatos é vista no mesmo 

patamar que o discurso científico – ―[...] interpreta os indícios que colhe na leitura das cinzas 

[...], Interpretados todos os indícios, acumuladas todas as notícias [...]‖ (CARVALHO, 2008, 

p. 64). A versão de José, vista como apoiada pelo resultado de uma coleta de dados, é mais 

completa que a de R, pois traz consigo consequências lógicas para o acontecido. Pode ser 

produzido o efeito de estranho no sentido de o leitor ocidental não se identificar com o que 

está sendo contado, mas em nenhum momento os acontecimentos narrados por José são vistos 

pelo narrador como fantasiosos, ao contrário, têm sua base na concepção da realidade própria 

dos pastores.  A concepção animista do mundo, aqui, assim como é o caso de outras obras de 

escritores angolanos, não é vista como crença irracional, mas como relacionada ao factual. 

Observe-se o fragmento seguinte: 

 

O Sol a ostentar-se imperioso, embebido apenas na sua velocidade, testemunha cega 

da progressiva uniformização da cor da terra [...] A soberba passividade da lua, a 

demitir-se de ordenar as águas, a estéril persistência do vento, alheio às coordenadas 

que o fecundam, virado eternamente às direcções maninhas da negação das chuvas. 

(CARVALHO, 2008, p. 30). 

  

O papel ativo do Sol, da lua, do vento, não é visto como nada mais que fato. São 

personagens que possuem seu papel na história. Sua narrativa nos leva a pensar assim. É neste 

ponto que vejo formar-se outro entendimento de conhecimento e de luz em Ruy Duarte de 
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Carvalho. Mostra-se, no ponto de vista de José, como todos os fatos estão interligados e 

possuem um propósito no ciclo dos acontecimentos da vida de todos. Sabendo que a vida de 

R estaria em perigo, visto que os ancestrais a clamariam para que retornasse o equilíbrio 

cósmico, José pede que R leve consigo o sul-africano. 

 

Sentiu que lhe cabia, a si, José Joaquim, temeroso mortal enredado nos casos, uma 

importância decisiva no desenrolar do processo. Bastar-lhe-ia dar cobertura à acção 

que os elementos tão sabiamente haviam engatilhado. 

Da sua resposta dependia a chuva, pastos e água para o gado, o refazer da aliança 

com os astros. [...] E tudo se lhe pôs assim tão claro, ao simples alcance da sua fraca 

voz, que obedeceu a uma força grande, vinda do chão direita ao coração, quando 

sentiu que a vida de outro branco haveria de bastar àquela sede. (CARVALHO, 

2008, p. 69-70). 

 

E assim, conectam-se os fatos. Retorna o equilíbrio e o conto termina: ―As contas 

estão saldadas e chuva chove abundante e clara‖ (idem, p. 70). O contato de R com os 

pastores proporciona uma nova visão da situação em que se encontrava, da violência da qual, 

mesmo que indiretamente, fazia parte enquanto funcionário da fazenda. Tudo o que se sucede 

leva ao conhecimento: dos fatos, do espaço, de culturas. Tudo leva ao autoconhecimento, de 

R, de José, do próprio narrador. Ao final, temos a claridade das coisas, do mundo e das 

pessoas. Temos uma nova luz. Esses são temas e estratégias que estarão presentes n‘Os papéis 

do Inglês, que, aliás, também traz as imagens de chuva e claridade/luz ao final da narrativa. 

 

2.4 RELAÇÃO FINAL 

A comparação de contos ricos em estética e história possui o paradoxo de ser 

incrivelmente fácil e extremamente difícil. Fácil porque tecer palavras que lhes tenham como 

assunto é uma atividade longa e produtiva. Difícil porque demanda passar dedos conscientes 

sobre fios e mais fios de história, sabendo que nem todos ficarão em foco no produto final. A 

comparação aqui feita procura mostrar como algumas características estão presentes em 

outras obras que não somente os romances. Podemos ver como Joseph Conrad cria, através de 

estratégias narrativas, imagens fortes sobre a experiência narrada, que fazem o leitor ter a 

sensação de estar vivendo aqueles acontecimentos junto às personagens principais, criando no 

leitor o mesmo sentimento que o contato com o estranho traz às personagens, levando ao 

autoconhecimento das mesmas. Ruy Duarte de Carvalho consegue utilizar-se de modelos de 

narrativas tradicionais, renovando-as, subvertendo-as, de forma a servir à sua maneira de fazer 

histórias. Vemos, nesta análise, como a sucessão dos fatos que leva à morte dos brancos traz 

em seu percurso conhecimento e autoconhecimento. Porém, o modo como os contos são 
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estruturados leva a caminhos diferentes, representações diferentes. Em Conrad, trevas. Em 

Carvalho, chuva e claridade. 
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3 

AS TREVAS DE JOSEPH CONRAD 

 

3.1 LITERATURA PERMANENTE E ―SÉRIA‖ 

 

O romance O Coração das Trevas, de Joseph Conrad suscitou inúmeros estudos, 

resenhas e até mesmo filmes, sendo o mais famoso Apocalypse now (1979), de Francis Ford 

Coppola. Apesar de a repercussão da obra não ter sido imediata à sua publicação, de acordo 

com Alencastro (em posfácio da edição de 2008 do romance, pela Companhia de Letras), ―a 

intensidade e a sutileza da novela, bem como as questões morais, históricas e literárias nela 

introduzidas, converteram-na num dos textos obrigatórios do ensino colegial e universitário 

[...] da maioria dos países anglófonos‖ (ALENCASTRO, 2008, p. 156-157). Além dos 

atributos mencionados por Alencastro (2008), há outro ponto em que o romance de Conrad se 

destaca de outros romances coloniais e que será decisivo na repercussão de sua história: a 

maneira como constrói imagens. Ao narrar a trajetória de Marlow pelo rio Congo, Conrad 

constrói uma imagem da África, da natureza como selva, do projeto colonial, do branco e do 

negro, que coexistem em um espaço selvagem, obscuro e estranho. É isso que trará à tona 

estudos focando na crítica ao projeto colonial e no imaginário fantasioso e preconceituoso por 

trás de sua representação da África e do africano. É isso que possibilitará tantas releituras 

dessa mesma história em outros contextos. Porque essas imagens ainda estão presentes e 

ainda significam. 

O romance de Conrad, se tão intrigante, fascinante, que suscitou vários estudos e 

várias releituras, também suscitou diversas críticas, principalmente quando analisado sob a 

lente dos estudos pós-coloniais, que surgem como reação às produções que ratificavam ideias 

do colonialismo. É nesse sentido que Chinua Achebe critica o romance de Conrad, dizendo 

que o autor "[...] conseguiu transformar elementos provenientes de séculos de textos 

transparentemente grosseiros e fantasiosos sobre os africanos em um texto de literatura 

permanente e ‗séria‘‖ (2012, p. 85). Achebe considera o romance altamente nocivo por 

apresentar como ―alta literatura‖ uma representação da África bastante questionável. O autor 

demonstra, através de reflexão feita sobre diversos trechos do livro, como a tradição de 

representações a que Conrad se alinha ―[...] inventou uma África que ainda não foi descoberta 

e está à espera do primeiro visitante europeu para explorá-la e consertá-la – ou, mais 

provavelmente, morrer tentando.‖ (ACHEBE, 2012, p. 89). Para o romancista nigeriano, 

Conrad traça uma dicotomia entre Europa e África. A crítica feita por Chinua Achebe foi 
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incisiva e trouxe outro caráter para os estudos da obra. Por essa razão, muitos estudiosos de 

Joseph Conrad refletiram sobre o que Achebe aponta e sobre a precisão de seus argumentos. 

Pesquisador das obras de Conrad, Ian Watt argumenta contra a crítica feita por Chinua 

Achebe. O autor aponta que, em O coração das trevas, Conrad teria questionado a ideia de 

progresso propagada pelo projeto colonial: ―[...] In any case, the general assumption that the 

story was, among other things, an attack on the atrocities on the Congo, was generally 

accepted.‖ (WATT, 2004, p. 85). Logo após essa afirmação, cita a crítica feita por Chinua 

Achebe e começa a argumentar se realmente poderíamos dizer que o romance de Conrad 

reproduz estereótipos racistas, apoiado no discurso colonial de hierarquização entre negro e 

branco, africano e europeu. Conrad teria sido influenciado ―[...] by the general attitudes to 

Africa in late nineteenth century Europe, an attitude which had replaced the Enlightenment‟s 

sympathy for „noble savages‟ brought down into slavery, with a post-Darwinian view that the 

African indigenes were primitive savages, but not noble.‖ (idem, p.86)? 

Assim como Achebe, Watt analisa trechos do livro considerados racistas – 

especificarei tais trechos mais adiante, durante a análise do romance – e procura argumentar 

contra as críticas levantadas por Chinua Achebe: 

 

[...] civilized whites had not adopted that refusal to make moral judgments which is 

typical of many modern anthropologists and their followers; in those days, just as 

such terms as „nigger‟ were not regarded as offensive, so no one then would, like 

Stanley Diamond recently, think of glossing cannibalism as a mode of directly 

confronting the „concrete humanity of the subject‟. (WATT, 2004, p. 87). 

 

 O primeiro argumento apontado por Watt me parece fraco, no sentido de querer 

marcar que, como ―naquela época‖ as discussões e questionamentos levantados por Achebe 

não se encontravam no meio do discurso intelectual, não se podia esperar que Conrad 

escrevesse sobre diferenças culturais, como o canibalismo, de maneira diferente, menos 

estereotipada. O próprio Chinua Achebe, em ―O nome difamado da África‖, comenta sobre 

esse tipo de argumento, apontando que: 

 

[...] convém dizer uma palavra aos defensores encarniçados, que se rendem à 

desculpa de que a insensibilidade racial de Conrad era normal na época. Mesmo que 

assim fosse, seria uma falha em um escritor sério – uma falha que hoje uma crítica 

responsável não relevaria. Mas nem sequer é verdade que todo mundo na época de 

Conrad era como ele. David Livingstone, um contemporâneo mais velho, e que não 

era nenhum santo, foi diferente. (ACHEBE, 2012, p. 94). 

 

Além de ―não ser desculpa‖, porque outros escritores da época não fizeram o mesmo, 

essa justificativa não é proveitosa, já que, independentemente da consciência por parte do 
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autor, um texto não é apontado como estereotipado ou racista com base na intencionalidade, 

ou no que era considerado, na época, ser ―certo‖ ou ―errado‖. Sabendo disso, porém, Watt 

continua sua defesa, apontando outros aspectos que refutariam a opinião de Achebe. 

 

[…] There is certainly good reason to believe that Marlow, and Heart of Darkness 

as a whole, imply that the blacks are savages who are incapable of using or 

understanding Western knowledge and technology. There is also relatively little 

effort to show the Africans as people. Still both Marlow and Conrad show a real 

readiness to see that their way of life has real meaning and value […] (WATT, 

2004, p. 88). 

 

 Ao falar sobre o narrador-personagem principal, Marlow, Watt aceita que é insinuado 

serem os negros do Congo de Conrad selvagens, incapazes. Entretanto, seguindo a linha do 

primeiro argumento, assinala a prontidão de Marlow e Conrad em ver a maneira como vivem 

os congoleses como detentora de real significação e valor. Apesar de querer analisar o 

romance de Conrad em mais detalhes posteriormente, irei transcrever um dos trechos de O 

coração das trevas que vai contra essa ideia exposta por Watt: 

 

At night sometimes the roll of drums behind the curtain of trees would run up the 

river and remain sustained faintly, as if hovering in the air high over our heads, till 

the first break of day. Whether it meant war, peace, or prayer we could not tell. […] 

there would be a glimpse of rush walls, of peaked grass-roofs, a burst of yells, a 

whirl of black limbs, a mass of hands clapping, of feet stamping, of bodies swaying, 

of eyes rolling, under the droop of heavy and motionless foliage. (CONRAD, [1902] 

1993, p. 49). 

 

 Para mim, essa passagem é muito importante, pois traz imagens significativas do 

romance. Em um momento em que um ritual é realizado pelos congoleses, Marlow em 

nenhum momento parece reconhecer o valor daquele ato. Ao contrário, os sons dos tambores, 

que possuem significações importantes e diferentes em diversos rituais religiosos, são 

descritos sem significação: não importava se esses sons significassem guerra, paz ou reza. 

Movimentos precisos e ritualísticos são somente ―gritos‖, ―membros negros girando‖, pés que 

batiam no chão, olhos que reviravam. Em nenhum momento vejo, nessa descrição, respeito ou 

tentativa de compreensão. Vejo a criação de uma imagem fragmentada, imagens de loucura, 

de horror. Esse caráter, apesar de ser alvo de crítica por perpetuar estereótipos, é fundamental 

para a construção da narrativa de O coração das Trevas, como será demonstrado mais 

adiante, e não pode ser apagado. 

 Watt continua refletindo sobre trechos do romance, especialmente os comentados por 

Chinua Achebe, porém, a ideia que fica mais presente em seu texto é a de que a real crítica de 
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Conrad é feita sobre a maneira como o projeto colonial é conduzido, especialmente no que diz 

respeito aos colonizadores franceses e belgas, e não é um comentário sobre a África, 

africanos, Congo ou congoleses: ―[...] This is, indeed, the major aim of the story as a whole – 

Marlow‟s sickened disgust with the colonizers in Africa and then with Kurtz. That is what 

Marlow, and the reader, retain from the story.‖ (WATT, 2004, p. 89). Verlyn Klinkenborg, 

em introdução para edição de 1993 de Heart of Darkness, utiliza o mesmo argumento – para 

contra argumentar, também, as críticas de Chinua Achebe. O autor afirma: ―[...] Perhaps, the 

best non-historical defense of Conrad is to say that, like Achebe, in his novel Things fall 

apart, he has given us an Africa, not the Africa.‖ (KLINKENBORG apud CONRAD, 1993, 

XVII, negrito meu). Não pretendo argumentar que Conrad não critique a ineficiência do 

projeto colonial, isso é algo assinalado, aliás, por Costa Lima em Brancos e Negros na África 

de Conrad, como já foi dito anteriormente. Do mesmo modo, não acredito que as personagens 

brancas sejam descritas ou construídas de maneira mais favorável que as personagens negras. 

O que quero colocar em questão é a afirmação de que, de maneira mais importante, é a crítica 

ao projeto colonial que, ao final, Marlow e o leitor retêm. 

As afirmações de que Conrad nos mostrou uma África e que as imagens criadas em 

seu romance não possuem repercussão por serem uma visão de África e não a África, além de 

que é somente a crítica ao projeto colonial que o leitor e Marlow retêm da história são 

incrivelmente ingênuas, ou deliberadamente desconsideram anos de história da construção 

preconceituosa de imagens acerca da África e dos africanos. Realmente, uma leitura mais 

profunda revela que essas imagens não são a realidade, mas uma visão que está calcada em 

uma ideologia preconceituosa. Entretanto, não deixemos de considerar que, por narrar uma 

história que se passa em um lugar real, localizável geograficamente, sobre um processo 

colonial que realmente aconteceu, pelo fato de que vários acontecimentos da história de 

Marlow (incluindo a estadia no Congo) realmente foram experienciados por Conrad (COSTA 

LIMA, 2003), um paralelo entre o autor e o narrador não é algo incompreensível. Assim, o 

discurso estereotipado de Marlow ganha força. 

Como diz Lynn Mario T. Menezes de Souza, citando Homi K. Bhabha: ―[...] a relação 

entre um texto e a realidade é vista como direta, e a realidade é vista como dada e pré-

constituída. [...] A realidade é tida como essência ou origem que determina a forma pela qual 

é representada‖ (SOUZA, 2004, p.115). Em relação à maneira preferida pelas literaturas 

coloniais e pós-coloniais para representar a relação entre o colonizado e o colonizador, muitas 

vezes não se coloca como produto de um contexto histórico e ideológico, de discursos em 

diálogo, que se mesclaram, que se sobrepuseram ou censuraram discursos outros. Vê-se como 
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o único discurso. Porque o discurso hegemônico sobre o africano e sobre a África era um de 

inferioridade, de outridade, de estranho. Esse discurso foi justificativa para o próprio projeto 

colonial: trazer o progresso para os ―selvagens‖, ―não-civilizados‖. Dizer que os estereótipos 

e o discurso racista do romance não são uma das características que o leitor mais retém, 

ignora tudo isso, ignora o poder das palavras na construção de imagens.  

 Com isso em mente, uma pergunta feita por Klinkenborg se faz necessária: “[...] is it 

appropriate to judge literature – or any art – solely by moral standards, as Achebe does?‖ 

(1993, XVII). Respondendo a própria pergunta, o autor termina sua reflexão:  

 

[...] Racism […] is part of the historical substance of Heart of Darkness, part of the 

cultural landscape as Achebe argues, but whether the book propounds or justifies 

racism must be left to each reader to decide. I, for one, think that it does not.‖ 

(idem).  

 

Watt comenta algo similar, afirmando que:  

 

[…] Conrad‟s writing and his mind in general aim to advance, not political 

programs, but moral understanding; and this is true of Heart of Darkness. Anyone 

who puts practical political or national issues first could not be expected to like 

Heart of Darkness.” (WATT, 2004, p. 92). 

  

Tais questionamentos são importantes e devem ser discutidos. Há muitas perguntas 

acerca desses pontos: o valor estético é menos importante que o valor da crítica social? 

Críticas voltadas para questões históricas e sociais têm lugar em análises de textos literários? 

Críticas que se detêm em problemáticas políticas ou nacionais têm um lugar? Se sim, 

deveriam figurar o background? Primeiramente, é importante apontar que não acredito ser a 

crítica de Chinua Achebe baseada somente em valores morais. O autor aponta somente o que 

o romance de Conrad traz de estereotipado, de fantasioso, de ofensivo ou danoso porque eram 

os argumentos necessários para embasar a sua tese de que Conrad ajudou a criar uma imagem 

altamente questionável da África. Era o necessário para explicitar esse novo olhar – muitos 

outros estudiosos já haviam apontado a genialidade do romance, esse modo da crítica já era 

conhecido. 

Em segundo lugar, não. A arte não deve ser julgada simplesmente baseada nas críticas 

sociais que suscita. Contudo, não vejo que essas críticas tenham um lugar secundário na 

análise literária. A reflexão da propagação (ou não), da justificativa (ou não) do racismo em 

Conrad não deveria ser deixada para cada leitor decidir, porque não é questão de opinião, mas 

um fato. Seja discurso preconceituoso e racista de Conrad, seja de Marlow, a realidade é que 
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ele está presente. A África é associada à violência e a uma terra primitiva, os africanos são 

ferozes como a natureza, muitas vezes se misturando a ela, sendo sombras, vultos, simples 

pedaços de corpos. Procurarei demonstrar isso durante a análise mais detalhada do romance. 

Também procurarei demonstrar como esse caráter do romance, apontado por Chinua 

Achebe, é importante para a própria análise literária. A partir do entendimento dessa crítica, 

compreendemos como as estratégias narrativas funcionam para trazer o leitor ocidental, 

principalmente o europeu, que compartilha dessa ideia dicotômica entre Europa civilizada e 

África selvagem, para perto do narrador-personagem, criando uma relação com ele, fazendo 

com que o leitor sinta-se junto a Marlow durante a narrativa de sua história. Tornam-se 

visíveis as estratégias para produzir o efeito de estranho, guiando o leitor pela narrativa até o 

desfecho final: há trevas no íntimo do coração humano. Apontar que o autor não saiu do 

paradigma europeu ao construir sua história, ao construir as imagens do negro e da África não 

nega a importância de sua obra, não nega seu status no cânone literário, mas traz um novo 

olhar para suas estratégias de composição, que elucidam o porquê e como foram criadas essas 

imagens, que inspiraram e inspiram tantas outras produções artísticas. 

 

3.2 PARA ONDE A ALMA LEVA: ÀS TREVAS DO CORAÇÃO HUMANO 

 

Night time sharpens, heightens each sensation 

Darkness stirs and wakes imagination 

Silently the senses abandon their defenses 

[…] 

Let your mind start a journey through a strange 

new world 

Leave all thoughts of the life you knew before 

Let your soul take you where you long to be […] 

(The Music of the Night, Andrew Lloyd Webber, 

Charles Hart, Richard Stilgoe). 

 

 

As trevas como algo que nos seduz, que nos envolve, que nos desperta. Na literatura, 

no cinema, na música, nas artes plásticas, as trevas surgem como algo que traz o medo, mas 

também certo tipo de liberdade. Quando abandonamos a vida que conhecíamos, nos vemos 

fora de nosso ambiente de origem, fora das regras que regem esse ambiente, quem diz o que é 
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certo e errado? Para onde nos leva a nossa alma? Em O coração das Trevas, Joseph Conrad 

questiona a ideia de que o homem europeu, branco, supostamente civilizado, tenha em si de 

forma tão inerente os valores que se propõe a disseminar em suas colônias. O autor constrói 

sua narrativa de forma que, ao final, perceba-se que as trevas se encontram no íntimo do 

coração humano. 

Ao falar sobre o enredo de uma narrativa, Jonathan Culler (1999, p. 87) explicita que o 

―[...] enredo ou história é o material que é apresentado, ordenado a partir de um certo ponto de 

vista pelo discurso‖. Além disso, demonstra a importância de perguntar ―[...] que tipo de 

apresentação foi escolhida e que diferença isso faz‖. As variáveis, de acordo com o autor, são 

muitas e elas são cruciais para os efeitos das narrativas. De fato, serão essenciais para o 

romance de Conrad. Logo de início, O coração das trevas possui uma apresentação 

interessante no que diz respeito ao seu narrador.  

 

3.2.1 O NARRADOR EM O CORAÇÃO DAS TREVAS 

 

Resumidamente, no romance, o marinheiro inglês Charles Marlow narra a sua 

experiência como capitão de um barco a vapor ao percorrer o rio Congo. Porém, a primeira 

parte do livro começa com outro narrador: um tripulante que se encontrava no mesmo navio 

que Marlow. Dessa maneira, temos uma narrativa moldura, ou seja, de acordo com Medeiros 

(2012), uma narrativa que funciona de introdução ou mote a outra narrativa. Medeiros (2012) 

defende como a narrativa moldura traz caráter mais intenso e uma atmosfera de 

verossimilhança à história narrada, além de simplesmente compor a obra. Essa escolha de 

Conrad é interessante porque é concomitante ao fato de o narrador da história principal ter 

testemunhado e experienciado a história que irá contar. Como afirma Friedman (2002, p. 16), 

―Se a ‗verdade‘ artística é uma questão de compelir a expressão, de criar a ilusão da realidade, 

então um autor que fale em sua própria pessoa sobre as vidas e fortunas de outros estará 

colocando um obstáculo a mais entre sua ilusão e o leitor‖. Muito foi dito sobre o foco 

narrativo, sobre tipos de romance formados por diferentes tipos de narrador. Sobre a questão 

de ―criar a ilusão do real‖, muitos autores defendem que quanto mais o narrador interfira na 

obra, mais se quebraria a ilusão do real, vide o comentário de Ligia Chiapinni Moraes Leite 

em trecho de seu livro intitulado O foco narrativo: 

 

Podemos datá-la [a teoria do foco narrativo] dos prefácios do escritor Henry James 

aos seus próprios livros [...] Aí estão as principais idéias do escritor, a defesa de um 

PONTO DE VISTA único, a sua antipatia pelas interferências que comentam e 
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julgam, pelas digressões que desviam o leitor da HISTÓRIA. E tudo em nome da 

VEROSSIMILHANÇA, como é também em seu nome que ele ataca a 

NARRATIVA em primeira pessoa. O ideal, para James, e que passa a ser o ideal 

para muitos teóricos a partir dele, é a presença discreta de um narrador que, por meio 

do contar e do mostrar equilibrados, possa dar a impressão ao leitor de que a história 

se conta a si própria, de preferência, alojando-se na mente de uma personagem que 

faça o papel de REFLETOR de suas idéias. (LEITE, 2002, p. 13). 

 

Na verdade, essa distinção tem a ver com a intervenção ou não do NARRADOR. 

Quanto mais este intervém, mais ele conta e menos mostra. (LEITE, 2002, p.15) 

 

Sendo relevante para verossimilhança, não acredito que haja uma receita para criação 

dessa ―ilusão do real‖, com ingredientes e instruções que, se não forem seguidos à risca, não 

têm o resultado desejado. Citando Wayne Booth, Leite (2002) aponta a importância da 

reflexão do autor, ao afirmar que há inúmeras maneiras de contar uma história: 

 

[...] e que a escolha desses modos vai depender não de uma necessidade de coerência 

para não romper a ilusão de realidade, não da necessidade de fazer predominar o 

MÉTODO DRAMÁTICO sobre o MÉTODO PICTÓRICO, nem das regras gerais 

que possamos estabelecer de antemão para a narrativa ideal, mas dos valores a 

transmitir e dos efeitos que se busca desencadear. (LEITE, 2002, p. 18). 

 

A história de Marlow é narrada em primeira pessoa, porém com estratégias narrativas 

que fazem o leitor se aproximar do narrador e do mundo que ele apresenta, faz com que uma 

conexão seja criada, aos poucos. A narrativa-moldura, como já dito, traz a ideia de 

verossimilhança, as imagens narradas por Marlow ganham traços nítidos e profundos. 

Adentramos a narrativa como se pudéssemos estar no mesmo barco, como se fossemos o 

narrador da narrativa moldura – o que será muito importante para o estabelecimento de uma 

conexão entre o leitor e Marlow, além da construção do estranho, posteriormente. A presença 

do narrador da narrativa-moldura é um contraste interessante ao narrador de Marlow. Aquele 

narrador, primeiramente, não tem nome. Isso é importante porque evidencia que o papel desse 

narrador é maior que simplesmente contar o que acontece. Durante sua narrativa, o narrador 

da narrativa-moldura tem um caráter maior de ouvinte, já que a maioria do livro é narrado por 

Marlow e o narrador-moldura só entra para evidenciar o que acontece no barco, enquanto 

Marlow narra a história. Um fato interessante é que, diferentemente de Marlow, que utiliza 

muito a primeira pessoa do singular (eu), o narrador-moldura utiliza, de forma mais 

abrangente, a primeira pessoa do plural – nós. Isso é evidente logo nas primeiras páginas: 

 

The sea-reach of the Thames stretched before us like the beginning […] The 

director of Companies was our captain and our host […] Between us there was, as I 
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have already said somewhere, the bond of the sea. (CONRAD, 1993, p. 3, negrito 

meu). 

 

We exchanged a few words lazily […] We felt meditative, and fit for nothing but 

placid starring. […] We look at the venerable stream not in the vivid flush of a short 

day that comes and departs forever […] (idem, 1993, p.4, negrito meu). 

 

 Nota-se nas palavras que coloquei em negrito que o narrador-moldura usa, na maior 

parte, a primeira pessoa do plural. Ele e seus colegas de barco são um só ouvinte para 

Marlow. Ele, narrador em primeira pessoa do plural e sem nome, tem o mesmo lugar que o 

leitor. O uso contínuo do nós chama atenção para criação de uma proximidade entre o lugar 

do leitor e o lugar do ouvinte de Marlow. O narrador-moldura e os outros ouvintes sabem 

tanto quanto nós sobre o que Marlow irá contar e demonstram interesse no que o manheiro 

tem a dizer. Também é interessante, pois esse ―nós‖ é contraposto a ―eles‖, em relação aos 

africanos, que, posteriormente, tornam-se também um ―nós‖, quando torna-se evidente a 

corrupção do homem branco. 

Quando Marlow começa a narrar, o narrador-moldura desaparece, sendo tão absorvido 

pela história quanto nós. Ele só reaparece para reforçar a interlocução entre Marlow e os 

outros marinheiros, entre Marlow e o leitor. – There was a pause of profound stillness, then a 

match flared [...] He was silent for a long time (CONRAD, 1993, p. 66-67). Essa interlocução 

com o narrador-moldura acaba fazendo papel, também, de uma interlocução entre Marlow e o 

leitor. Reforçando o já dito, criando a sensação de que estaríamos no mesmo barco, ouvindo-o 

contar a história. Ainda, o narrador-moldura utiliza a primeira pessoa do plural (nós) para ele, 

para os outros ouvintes e a terceira pessoa do singular (ele) para designar Marlow: ―Marlow 

sat cross-legged [...] He had sunken cheeks […]‖ (CONRAD, 1993, p. 4, negrito meu); “He 

was the only man of us who still „followed the sea‟. The worst that could be said of him was 

that he did not represent his class. He was a seaman, but he was a wanderer, too […]‖ (idem, 

p. 6). Marlow é separado dos outros marinheiros, ele será o narrador de algum segredo de que 

nem os marinheiros-ouvintes, nem o leitor têm conhecimento. Essa conexão entre narrador e 

ouvintes é sempre relembrada, se faz presente na volta do narrador-moldura e na encenação 

na narrativa de Marlow de que ele está respondendo às perguntas de seus ouvintes: 

 

It had become so pitch dark that we listeners could hardly see one another. For a 

long time already he, sitting apart, had been no more to us than a voice. There was 

not a word from anybody. The others might have been asleep, but I was awake. I 

listened, I listened on the watch for the sentence, for the word, that would give me 

the clue to the faint uneasiness inspired by this narrative that seemed to shape itself 

without human lips in the heavy night–air of the river. (idem, p. 38). 
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―Why do you sigh in this beastly way, somebody? Absurd? Well, absurd. Good 

Lord! mustn‘t a man ever – Here, give me some tobacco‖ (idem, p. 66). 

 

  Vemos a paisagem ao redor do rio Tâmisa se tornar cada vez mais obscura através do 

narrador-moldura, a mesma estranheza que o narrador sente, o leitor é incentivado a sentir. 

Essa estratégia de interlocução com os marinheiros, principalmente com o narrador-moldura é 

significativa, tem papel importante na construção do próprio romance. Com isso, é necessário, 

então, ponderar sobre dois pontos destacados por Jonathan Culler na reflexão sobre a 

narrativa: quem fala e com que autoridade. 

A história se apresenta em flashback, Marlow a conta para os seus companheiros de 

viagem, enquanto atracados à margem do rio Tâmisa, em Londres. Entende-se, então, que o 

Marlow que está narrando já não é o mesmo Marlow que experienciou os fatos narrados, a 

personagem está marcada por todos os acontecimentos que viveu. A primeira descrição de 

Marlow é: ―[...] Marlow sat cross-legged right aft, leaning against the mizzen-mast. He had 

sunken cheeks, a yellow complexion, a straight back, an ascetic aspect, and, with his arms 

dropped, the palms of hands outwards, resembled an idol.‖ (CONRAD, 1993, p. 4). Com essa 

descrição, vemos um Marlow que parece, ao mesmo tempo, abatido, doente – suken cheeks, 

yellow complexion – e detentor de algum tipo de sabedoria, com uma disposição corporal 

típica de estátuas divinas – quando a narrativa passa do narrador da narrativa-moldura, para 

Marlow há, mesmo, a comparação entre este e Buda: ―[...] the palm of the hand outwards, so 

that, with his legs folded before him, he had the pose of a Buddha preaching in European 

clothes and without a lótus-flower [...]‖ (idem., p. 8). Apesar de apresentar certo tom de ironia 

– in European clothes and without a lótus-flower –, é certo que Marlow é descrito como 

alguém que foi marcado profundamente pelas situações que experienciou e de quem os 

tripulantes pareciam estar acostumados a ouvir histórias reflexivas, já que, quando Marlow 

diz em voz alta e sem explicações ―And this also [...] has been one of the dark places of the 

earth‖ (idem, p. 5), o narrador da narrativa moldura aponta que: ―[...] His remark did not seem 

at all surprising. It was just like Marllow‖ (idem, p. 6). Coloca a cena em lugar de 

familiaridade, além de atribuir ao discurso de Marlow certo valor, confirmado em:  

 

He was a seaman, but he was a wanderer, too, while most seamen [...] Their minds 

are of the stay-at-home order, a sedentary life. […] there is nothing mysterious to a 

seaman unless it be the sea itself […] But Marlow was not typical [...] and to him the 

meaning of an episode was not inside like a kernel but outside, enveloping the tale 

which brought it out only as a glow brings out a haze, in the likeness of one of these 

misty halos that sometimes are made visible by the spectral illumination of 

moonshine. (CONRAD, 1993, p. 6). 
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Essa distinção entre Marlow e outros marinheiros é um dos argumentos utilizados por 

J. Hillis Miller para afirmar, em Heart of Darkness revisitado, que o romance de Joseph 

Conrad é, por um lado, problematicamente apocalíptico e, por outro, sem dúvidas, parabólico. 

Miller (1995, p.199) destaca que o traço nítido de uma parábola seria a utilização de uma 

história realista para expressar uma realidade ou verdade diferente, mas que não poderia ser 

expressa de outra forma. Usando o trecho do livro acima, Miller argumenta como: 

 

Nas histórias de Marlow, acontece diferente. O significado delas encontra-se do lado 

de fora, não do lado de dentro. Ele envolve a história ao invés de ser envolvido por 

ela. [...] Mas a história está em correspondência pré-ordenada ou em ressonância 

com o significado. A história traz magicamente para fora o significado ―não visto‖ e 

o torna visível. [...] deve supostamente iluminar o leitor, esclarecê-lo. (idem, p. 202). 

 

 É interessante pensar no teor parabólico do texto de Conrad porque nos leva a refletir 

sobre a construção de um narrador-personagem que é detentor de uma verdade, como um ser 

com um entendimento do mundo e das coisas muito superior ao dos outros homens. Vejo a 

construção do narrador-personagem de Conrad como detentora de autoridade sobre seu 

discurso. A narrativa, assim, parece ter a intenção de fazer o leitor acreditar que Marlow o 

levará até a resolução de algum mistério, sobre o qual nada sabemos, mas que tomaremos 

conhecimento durante o desenrolar da história. Não somente Marlow é descrito nos contornos 

de uma imagem que normalmente é associada às divindades religiosas, ou à sabedoria de 

homens evoluídos espiritualmente dentro de uma religião, com suas mãos viradas para fora, 

suas pernas cruzadas, mas há o contraste entre o Marlow narrador-personagem da narrativa-

moldura e o Marlow narrador-personagem da narrativa da viagem ao Congo. 

 Como já foi dito, a narrativa se passa em flashback, o que é importante para o 

desenvolvimento da mesma, pois sabemos que o Marlow contando a história já não é o 

mesmo Marlow que iniciou sua viagem. O Marlow que narra sabe de algo que o Marlow da 

história não sabe, outra vez assim como o leitor. De acordo com Klinkenborg (1993, xix), em 

seu prefácio para a edição de 1993 de Heart of Darkness: 

 

[…] In Heart of darkness, Marlow serves as an intermediary, […] as alter ego, 

connects Conrad to his audience, and on another level Marlow connects the 

shipboard listeners, who are practical men of business, to the demonic figure of 

Kurtz, a world apart from them. (KLINKENBORG, 1993). 

 

Cada vez mais é clara a intenção de Conrad de aproximar o leitor de quem ouve 

Marlow, criando a sensação de que estaríamos no mesmo barco, ouvindo-o contar a história, 

da mesma forma que nos aproxima do Marlow que experiencia a história que conta. Marlow 
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de antes dos acontecimentos descritos pelo Marlow-narrador possui o mesmo 

desconhecimento que o leitor e os outros marinheiros, além de ser caracterizado, segundo 

Costa Lima (2003), como ignorante e ingênuo. Costa Lima (2003) comenta como a ignorância 

de Marlow é uma inteligente estratégia de Conrad, pois o nível mental do narrador se mostra 

aquém da história, o que possibilita a Conrad não tornar nítidos os pontos sobre os quais não 

tinha absoluta clareza.  

Essa reflexão sobre o narrador de Conrad é fundamental para o entendimento de como 

o estranho aparece no romance. Somos o ―narrador-personagem-ouvinte da narrativa-

moldura‖, vemos, assim como ele, Marlow-narrador como detentor de algum segredo que 

iremos descobrir após sua narrativa, compreendemos as imagens criadas por esse narrador de 

certa forma, com certa bagagem que possibilita o estranho. No capítulo anterior, foi afirmado 

que o entendimento da crítica de Chinua Achebe ao romance era importante para entender as 

próprias estratégias narrativas. A relação criada entre o narrador e o leitor tem a ver com isso. 

Trazendo mais uma vez os questionamentos de Culler sobre a narrativa, consideremos a 

pergunta: quem fala para quem? Segundo Culler: 

 

O autor cria um texto que é lido pelos leitores. Os leitores inferem a partir do texto 

um narrador, uma voz que fala. O narrador se dirige a ouvintes que às vezes são 

subentendidos ou construídos, às vezes explicitamente identificados [...] Uma obra 

de um outro tempo e lugar geralmente subentende um público que reconhece certas 

referências e partilha certos pressupostos que um leitor moderno pode não partilhar. 

A crítica feminista está especialmente interessada na maneira como as narrativas 

européias e norte-americanas frequentemente postulam um leitor masculino: elas se 

dirigem implicitamente ao leitor como alguém que partilha uma visão masculina. 

(CULLER, 1999, p. 88). 

 

Implicitamente, Conrad parece se dirigir a um leitor que compartilha das ideologias e 

discursos europeus da época. Parte do poder da narrativa em criar o efeito de estranho com 

fim no horror vem do fato de que o leitor supostamente se identificaria com as imagens 

descritas por Marlow. Mais adiante, argumentarei que uma das formas utilizadas por Conrad 

para criar o efeito de estranho em sua narrativa é a apresentação da selva como personagem, 

detentora de sentimentos, desejos, que ama, que toma, que envolve, uma selva com alma. 

Essa alma parecendo traçar um paralelo ao que Conrad chama de trevas, que também está no 

íntimo do coração humano, assim como no coração da selva. Essa imagem é contraposta aos 

congoleses, que são descritos de forma animalizadora, cujas ações são descritas por verbos 

que designam ações animalescas, cujos corpos são pedaços de braços e pernas, pés, bocas, 

olhos. Creio que essa personificação da selva e animalização dos congoleses provoca o efeito 

de estranho também por aludir a uma ideia de alteridade da África e do Africano criada pelo 
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discurso colonizador e que se manteve no período pós-escravocrata, tanto no imaginário 

europeu quanto para o africano. Como diz Achille Mbembe:  

 

Quando, no período pós-escravocrata, a crítica africana levantou a questão da 

autogestão, herdou estes três momentos, mas não os submeteu a uma crítica 

coerente. Pelo contrário, sob o emblema da emancipação e da autonomia, ela 

aceitou, em sua maioria, as categorias básicas que o discurso ocidental usava, então, 

para seu relato da história universal.  

(MBEMBE, 2001, p. 180). 

 

Para ser exato, os nacionalismos africanos do pós-guerra, acompanhando, a este 

respeito, as tendências de seu tempo, substituíram o conceito de ―civilização‖ pelo 

de ―progresso‖. [...] de um lado, a figura do africano como um sujeito vitimizado e 

espoliado; de outro, a afirmação da singularidade cultural africana (cf. Azikiwe, 

1969; Nkrumah, 1961; Cabral, 1970). Ambas implicaram um profundo investimento 

na idéia de raça e uma radicalização da diferença. (p. 181). 

  

O legado do colonialismo corrobora para o entendimento de como as estratégias de 

Conrad funcionam. Congoleses como seres humanos, mas tendo características animalescas, 

mesclando-se com uma selva a ponto de não se distinguirem, uma selva que pode ter vontade, 

ter alma, que reflete a verdade da alma do ser humano: tudo isso faz parte do imaginário do 

leitor, de alguma forma. São imagens que serão reutilizadas em diversos meios que se 

propõem a contar histórias, de forma a provocar o estranho. 

 

3.2.2 MISTAH KURTZ – HE DEAD 

 

Perdi alguma coisa que me era 

essencial, e que já não me é mais. 

(A paixão segundo G.H., Clarice 

Lispector). 

 

Na primeira parte do capítulo 3, foi comentado o fato de O coração das trevas ter 

influenciado outras obras de arte, devido, principalmente, à força de suas imagens. Tendo 

refletido sobre os narradores e interlocutores do romance, outra parte importante seria refletir 

sobre as estratégias narrativas na construção das imagens do Congo, dos congoleses, 

metonímias do africano e da África. A primeira imagem que o romance traz é a do espaço: 

 

The Nellie, cruising yawl, swung to her anchor without a flutter of the sails, and was 

at rest. […] 

The sea-reach of the Thames stretched before us like the beginning of an 

interminable waterway. In the offing the sea and the sky were welded together 
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without a joint, and in the luminous space the tanned sails of the barges drifting up 

with the tide seemed to stand still in red clusters of canvas […] A haze rested on the 

low shores that ran out to the sea in vanishing flatness. The air was dark densed into 

a mournful gloom […] (CONRAD, 1993, p.3). 

 

O narrador-moldura traz a descrição de um espaço em que temos terra, céu e mar. São 

os espaços que irão compor a narrativa e, de maneira importante, já há a menção de um 

caráter luminoso – luminous – e escuro – dark. As palavras light ou dark/darkness aparecerão 

diversas vezes nas próximas páginas. As palavras aparecem constantemente no romance, de 

início, principalmente na narrativa-moldura, na mesma quantidade de vezes. Porém, quando o 

leitor atravessa o romance com Marlow, a palavra dark ou darkness aparece cada vez mais e 

há menos utilização da palavra light para descrever a paisagem ou as personagens. Ao todo, as 

palavras dark e darkness são usadas em torno de 56 vezes e a palavra light (ou sunlight, 

moonlight) é usada 35 vezes. Dessa forma, na própria escolha lexical o autor apresenta essa 

dicotomia, desautomatiza, de certa forma o uso das palavras. É chamada a atenção do leitor, 

criando um estranhamento no próprio texto. Lembrando Chklovski que, em A arte como 

procedimento argumenta sobre a importância da desautomatização das nossas ações e da 

linguagem prosaica quando falamos em arte verbal, vejo de forma importante o uso dessas 

palavras. Conrad faz o leitor problematizar essas palavras já automatizadas. Como acontece 

no conto ―Minhas memórias‖, de André San‘tAnna, em que o narrador-personagem torna 

estranhos os acontecimentos de seu dia por desautomatizar suas ações através da utilização da 

conjunção coordenativa explicativa ―porque‖: 

 

Eu acordei muito cedo, porque eu tinha que chegar no trabalho, porque, no dia 

anterior, eu tinha deixado muito trabalho por fazer, porque eu tinha acordado muito 

cedo e não tinha conseguido fazer todo o trabalho que eu tinha pra fazer, porque eu 

passei o dia todo com muito sono e não consegui me concentrar no trabalho que eu 

tinha que fazer [...] (SANT‘ANNA, 2001, p.7). 

  

Assim como o ―porque‖ no trecho acima, a utilização e repetição das palavras light e 

darkness – sem mencionar palavras que se relacionam com elas, como luminous, radiant, 

somber, gloom – tem um papel importante na construção do romance. Aliás, a primeira vez 

que Marlow fala no romance é para comentar como que Londres também já havia sido um 

dos lugares tenebrosos na terra. Divaga sobre o espaço em que se encontravam, começando 

com essa descrição a sua narrativa: 

 

I was thinking of very old times, when the Romans first came here, nineteen hundred 

years ago – the other day… Light came out of this river since – you say Knights? 

Yes; but it is like a running blaze on a plain, like a flash of lighting in the clouds. We 
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live in the flicker – may it last as long as the old earth keeps rolling! But darkness 

was here yesterday. (CONRAD, 1993, p. 6). 

 

O espaço de Londres traz a ideia de ―luz‖ quando romanos bravamente ―desvendaram‖ 

a selva. Marlow aponta a coragem desses homens ao se colocarem ―[…] lost in a wilderness, 

like a needle in a bundle of hay – cold, fog, tempests, disease, exile, and death – death 

skulking in the air in the water in the bush […]‖ (idem, p. 7). O narrador introduz o leitor à 

ideia que irá desenvolver durante seu romance: a ideia do paralelo entre o homem branco 

europeu ―civilizado‖ e o ―selvagem‖ africano, entre Londres e Congo (África). As mesmas 

descrições serão utilizadas, posteriormente, para descrever a selva que Marlow experiencia. É 

interessante apontar como que, ao final do romance, o narrador da narrativa-moldura assim 

descreve Londres: 

 

I raised my head. The offing was barred by a black bank of clouds, and the tranquil 

waterway leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under an 

overcast sky – seemed to lead into the heart of an immense darkness. (idem, p. 110). 

 

O narrador de Conrad inicia sua história introduzindo Londres como selva no passado, 

para terminar com Londres descrita da mesma forma que a selva, pelo narrador da narrativa-

moldura, reforçando a ideia de que a crítica de Conrad assemelha-se àquela de Adorno e 

Horkheimer – em que o progresso é, na realidade, seu oposto (a barbárie), que na ―luz‖ como 

esclarecimento através do conhecimento e da ciência, há trevas (dominação, violência). Não 

somente isso, mas também é fato que esse questionamento dos valores do homem branco não 

é exclusivo desta narrativa de Conrad, como foi visto ao analisar o conto ―Um Posto 

Avançado no Progresso‖, e não acontece somente no contato com o estranho em um país 

outro, de cultura, tempo e espaço diferentes. No conto ―O Retorno‖, cuja relação intertextual 

com Os papéis do inglês também é crucial
2
, pode-se observar, mais uma vez, como as trevas 

descritas em O Coração das Trevas não se fazem presentes somente na selva. ―O Retorno‖ 

conta a história de Hervey, que, no encontro com o estranho em sua própria casa, tem suas 

certezas questionadas e é levado a um processo de autoconhecimento. Como afirma Luiz 

Costa Lima (p. 268, 2008) sobre o conto: ―[...] fora do desafio dos trópicos, imerso no 

conjunto dos valores que formam o etos branco, o agente humano é protegido e estimulado 

em suas ambições e inibições‖. Quando descobre que a sua mulher iria deixá-lo por outro, 

tudo o que Hervey acreditava ser estável é questionado, tudo o que lhe era familiar começa a 

                                                             
2
 Ruy Duarte de Carvalho irá utilizar trechos do conto para criar sua própria história. Essa estratégia é retomada 

várias vezes, sendo parte importante da composição do romance. Essa intertextualidade será explorada na análise 

do romance de Ruy Duarte de Carvalho. 
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tomar características de algo alheio: sua casa, sua mulher, seus próprios pensamentos se 

tornam estranhos: 

 

— Não posso acreditar... mesmo depois disto [...] que você seja completamente... 

completamente... diferente do que eu pensava. (CONRAD, p.143, 2010). 

Ela era um monstro, ele próprio estava a ter pensamentos monstruosos... e no 

entanto era como os outros. [...] Os seus pontos de referências morais desapareciam 

um a um, consumidos no fogo escaldante, em cinzas. (CONRAD, p.118-199, 2010). 

 

Conteve a respiração quando ela passou, sem barulho e de pálpebras pesadas. E na 

sua esteira uma maré de trevas encheu a casa, pareceu remoinhar junto aos seus pés 

[...] O momento chegou, mas não abria a porta. Estava tudo calmo; e em vez de 

ceder às exigências razoáveis da vida, deu um passo na direção das trevas, com a 

revolta no coração [...] (CONRAD, p. 166, 2010). 

 

Sua mulher torna-se um monstro, sua casa um lugar obscuro. A revelação da verdade 

sobre seu casamento é acompanhada do estranho, é pelo estranho que elas acontecem. Visto 

isso, é compreensível admitir que a crítica de Conrad baseia-se na ideia de que as trevas não 

se encontram somente no Congo, mas no íntimo do ser humano e que tais trevas serão 

expostas somente em contato com aquilo que é alheio a nós. 

Para explorar ainda mais essa ideia, um trecho no início do relato de Marlow é 

interessante. Falo do trecho em que o narrador conta como, desde criança, era fascinado pelos 

locais em branco dos mapas: 

 

Now when I was a little chap I had a passion for maps. I would look for hours at 

South America, or Africa, or Australia, and lose myself in all the glories of 

exploration. At that time there were many blank spaces on the earth, and when I saw 

one that looked particularly inviting on a map (but they all look that) I would put my 

finger on it and say, „When I grow up I will go there. [...] (CONRAD, 1993, p. 9). 

 

 Quando, mais velho, finalmente pode realizar o seu sonho de conhecer lugares nunca 

explorados, afirmando, assim: 

 

True, by this time it was not a blank space any more. It had got filled since my 

boyhood with rivers and lakes and names. It had ceased to be a blank space of 

delightful mystery – a white patch for a boy to dream gloriously over. It had become 

a place of darkness. But there was in it one river especially, a mighty big river, that 

you could see on the map, resembling an immense snake uncoiled, with its head in 

the sea, its body at rest curving afar over a vast country, and its tail lost in the 

depths of the land. And as I looked at the map of it in a shop-window, it fascinated 

me as a snake would a bird – a silly little bird. […] (CONRAD, 1993, p. 9-10). 

 

A forma como Marlow descreve o rio Congo e a si naquele momento anterior à sua 

viagem, é reveladora. A ignorância e ingenuidade de Marlow, anteriormente mencionadas, 
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são destacadas no tom usado pelo narrador ao chamar-se de ―passarinho bobo e ingênuo‖. A 

menção do rio como uma serpente – sendo ele também descrito dessa forma em outros 

momentos, como ―[…] And the river was there – fascinating – deadly – like a snake.‖ (idem, 

p. 13) – traz uma imagem simbólica muito forte. Maria Goretti Ribeiro, na introdução de 

Imaginário da serpente de A a Z (2017), discorre sobre o vasto repertório de mitos e lendas 

que a imagem da serpente suscitou: 

 

As serpentes sempre suscitaram um rico e variado repertório de mitos e lendas desde 

tempos imemoriais. Associadas, simultaneamente, ao Cosmo e ao Caos, ao mundo 

celeste e infernal, ao bem e ao mal, representam um dos maiores enigmas da relação 

simbólica da natureza animal com o humano. (RIBEIRO, 2017, p.9). 

  

Essa simultaneidade da serpente, que pode ser Cosmo e Caos, bem e mal, encaixa-se 

perfeitamente na narrativa de Conrad, onde luz são trevas e trevas podem ser um tipo de luz. 

Ribeiro continua: 

 

Animal do mistério subterrâneo, do mistério do além-túmulo, ser primordial, 

símbolo das origens da vida, do eterno retorno, do perpétuo recomeço, da morte, do 

renascimento, do conhecimento, [...] da sabedoria, da revelação, da iniciação, das 

forças do mal, da tentação, da sedução, guardiã da ciência transcendente [...] O 

imaginário mítico-simbólico da serpente é fruto de um conjunto de elementos que 

compõem o ser total desse espécime rastejante, um dos mais importantes arquétipos 

da alma humana [...] que produz uma imagem complexa, ou, para sermos mais 

exatos, um complexo de imaginação. Imaginamo-la trazendo a vida e trazendo a 

morte, maleável e dura, reta e arredondada, imóvel e rápida – assemelhando-se à 

própria imagem do homem civilizado. (idem, p. 11). 

 

São tantas associações que podemos inferir com a simples descrição do Congo como 

uma serpente. É uma imagem sedimentada no imaginário e, interessantemente, é vista de 

jeitos diferentes na cultura ocidental e da África equatorial (do Congo até Camarões), como 

Ribeiro aponta ao comparar as duas visões, onde a serpente é ―[...] a forma dos bons espíritos 

das florestas [...]‖ (idem, p. 14) na África equatorial e ―[...] simboliza o mal.‖ (idem, p. 15), na 

visão ocidental. A narrativa de Marlow se constrói de forma muito precisa, as imagens que 

cria na mente do leitor (e de seus ouvintes) ganhando força a cada momento. Conrad, através 

do narrador, guia o leitor pela narrativa constantemente e de maneira sutil, para que a história 

leve-nos ao lugar que ele precisa. O caráter dissimulado da serpente também nos induz a 

esperar uma quebra de expectativa em que Marlow, que faz de tudo para estar nesse espaço 

que tanto o fascina, provavelmente não encontrará o que sonhava e que o leitor talvez não 

tenha o mistério da história de Marlow desvendado: a verdade que Marlow parecia deter 

realmente será revelada? 
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Mais à frente, falando sobre seu desconhecimento acerca de Kurtz antes de conhecê-

lo, Marlow faz uma pequena digressão para refletir sobre sua própria narrativa e a eficácia 

que ela teria em fazer com que seu ouvinte (ou leitor) pudesse chegar à verdade que parece 

carregar dentro de si. Não acredito que Marlow – ou Conrad – estivesse realmente 

questionando se o leitor se conectará com a história – ele constrói sua narrativa 

cuidadosamente para que isso aconteça –, mas faz evidente uma possível incompletude da 

narrativa. O narrador parece não conseguir revelar inteiramente o que se dispõe a relevar. 

 

I did not see the man in the name any more than you do. Do you see him? Do you 

see the story? Do you see anything? It seems to me I am trying to tell you a dream – 

making a vain attempt, because no relation of a dream can convey the dream-

sensation […] 

[...]… No, it‟s impossible; it is impossible to convey the life-sensation of any given 

epoch of one‟s existence – that which makes its truth, its meaning – its subtle and 

penetrating essence […] (CONRAD, 1993, p. 37). 
 

Trarei, mais uma vez, J. Hillis Miller, porque o autor contribui de forma importante 

para essa discussão em Heart of Darkness revisitado. De acordo com Hillis (1995, p. 205), 

―[...] o objetivo que é retirar o véu da familiaridade que envolve o mundo e nos estimular a 

ver não pode ser alcançado‖ – o contato com o estranho nos leva a ver algo que antes era 

invisível. Porém, ―[...] Heart of Darkness é baseado na impossibilidade de atingir seu objetivo 

de revelação: ou, em outras palavras, o modo como é uma revelação da impossibilidade de 

revelação. [...]‖ (idem, p. 206). Klinkenborg, em prefácio da edição do ano de 1993 de Heart 

of Darkness, também comenta sobre isso, afirmando que ―Its greatness […] lies in the 

tortuous irresolution of the moral dilemmas raised […] That irresolution is the essence of 

Conrad‟s artistic vision. […]‖ (1993, XVII). A imagem da serpente já traz essas relações, nos 

prepara para essa irresolução. Marlow não se perde tão completamente nas trevas como Kurtz, 

apesar de trazer o conhecimento de que na luz há trevas, não traz uma verdade sobre algo que 

seria o verdadeiro ou correto ou moral, da luz que não é tão manchada pelas trevas. 

O leitor encontra, por fim, a selva. E como é feita a construção dessa selva e de que 

forma ela interfere no efeito da narrativa? Penso que a selva de Conrad é descrita pelo seu 

personagem principal de forma que ela mesma se torna uma personagem. A personificação da 

selva, como foi dito, produz o efeito de estranho, no sentido proposto por Freud, em que algo 

familiar toma um caráter estranho. No caso da selva, isso acontece porque ela é algo que 

aparece no romance animado, com sentimentos, desejos, com alma – apesar de não ser 

humana, é descrita como um humano. Transcrevo somente alguns dos diversos trechos em 

que isso acontece no romance: 
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Watching a coast as it slips by the ship is like thinking about an enigma. There it is 

before you – smiling, frowning, inviting, grand, mean, insipid, or savage, and 

always mute with an air of whispering, „Come and find out.‟ […] The edge of a 

colossal jungle, so dark–green as to be almost black, fringed with white surf, ran 

straight, like a ruled line, far, far away along a blue sea whose glitter was blurred 

by a creeping mist. (CONRAD, 1993, p. 17). 

 

[…] as if Nature herself had tried to ward off intruders. (idem, p.19). 

 

I‟ve never seen anything so unreal in my life. And outside, the silent wilderness 

surrounding this cleared speck on the earth struck me as something great and 

invincible, like evil or truth, waiting patiently for the passing away of this fantastic 

invasion. (idem, p.31). 

 

[…] the high stillness of primeval forest was before my eyes; […] All this was great, 

expectant, mute, while the man jabbered about himself. I wondered whether the 

stillness on the face of the immensity looking at us two were meant as an appeal or 

as a menace. [...] (idem, p. 36). 

 

[…] went into the patient wilderness (idem, p. 46). 

 

The wilderness had patted him on the head, and, behold, it was like a ball – an ivory 

ball; it had caressed him, and – lo! – he had withered; it had taken him, loved him, 

embraced him, got into his veins, consumed his flesh, and sealed his soul to its own 

by the inconceivable ceremonies of some devilish initiation. He was its spoiled and 

pampered favorite. (p. 68). 

 

I think the knowledge came to him at last – only at the very last. But the wilderness 

had found him out early, and had taken on him a terrible vengeance for the fantastic 

invasion. I think it had whispered to him things about himself which he did not 

know, things of which he had no conception till he took counsel with this great 

solitude – and the whisper had proved irresistibly fascinating. It echoed loudly 

within him because he was hollow at the core […] (p. 82). 
 

Separei esses trechos porque são ricos para a análise, porém, durante todo o romance a 

selva aparece como um tipo de entidade a que tudo domina. A selva age, suas ações são 

descritas por verbos como smiling, frowning, whispering, loved, embraced. Porém, sempre 

em constante silêncio. A ideia do silêncio que fala na selva está muito presente. A selva como 

personagem traz o efeito de estranho, traz caráter sombrio que nos leva a refletir, na realidade, 

sobre a condição humana. Vejo, assim, o silêncio da selva como um indicador de que as 

trevas que estão em seu íntimo, essas ações que lhe são atribuídas de sussurrar, amar, etc. têm 

muito mais a ver com o ser humano que entra em contato com ela do que com a selva em si. 

Mas aos seres humanos são extirpados esses atributos, que são, então, relacionados à selva. A 

selva silenciosa reflete, de certa forma, as trevas do homem branco, a sua selvageria. 

Em contraste com a selva-personagem, há os congoleses. Existe no romance uma 

estranha inversão entre a selva e os congoleses, em que a selva é dotada de uma totalidade, de 

uma onipresença, de alma, ao que parece, e os congoleses são descritos em pedaços, como 
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sombras, focando suas descrições em partes de seus corpos. Entretanto, o estranho surge do 

fato de, ainda assim, eles serem humanos. 

 

“The earth seemed unearthly. We are accustomed to look upon the shackled form of 

a conquered monster, but there – there you could look at a thing monstrous and 

free. It was unearthly, and the men were – No, they were not inhuman. Well, you 

know, that was the worst of it – this suspicion of their not being inhuman. It would 

come slowly to one. They howled, and leaped, and spun, and made horrid faces; but 

what thrilled you was just the thought of their humanity – like yours – the thought of 

your remote kinship with this wild and passionate uproar. Ugly. Yes, it was ugly 

enough; but if you were man enough you would admit to yourself that there was in 

you just the faintest trace of a response to the terrible frankness of that noise, a dim 

suspicion of there being a meaning in it which you – you so remote from the night of 

first ages – could comprehend. And why not? […] What was there after all? Joy, 

fear, sorrow, devotion, valor, rage – who can tell? – but truth – truth stripped of its 

cloak of time. […]” (idem, p. 50). 

  

Esse trecho mostra-nos uma selva que, na realidade, não é dominada pelo homem, é 

um monstro livre. Em contraste, os congoleses. Eles não amam, não sorriem, não abraçam. 

Eles uivam, saltam, giram, seus rostos horríveis são rostos-máscaras – ―[…] they had faces 

like grotesque masks […]‖ (idem, p. 18). Há intensa atenção dada à descrição de seus olhos – 

It was paddled by black fellows. You could see from afar the white of their eyeballs glistening. 

(idem, p.18); All their meager breasts panted together, the violently dilated nostrils quivered, 

the eyes stared stonily uphill. (idem, p. 21). A parte do corpo que mais identifica o ser 

humano, referidos tantas vezes como ―a porta para a alma‖, são descritos como grandes, 

brilhantes e sem vida, como se eles fossem autômatos: 

 

I saw a face near my hand. The black bones reclined at full length with one shoulder 

against the tree, and slowly the eyelids rose and the sunken eyes looked up at me, 

enormous and vacant, a kind of blind, white flicker in the depths of the orbs, which 

died out slowly. (idem, p. 22-23). 

 

 Ainda mais significativo, as próprias máquinas, os barcos à vapor, os caminhões, tudo 

o que de tecnológico havia no posto é descrito em associação com os animais: 

 

[…] an undersized railway-truck lying there on its back with its wheels in the air. 

One was off. The thing looked as dead as the carcass of some animal. I came upon 

more pieces of decaying machinery, a stack of rusty rails. (idem, p. 20). 

I had my shoulders against the wreck of my steamer, hauled up on the slope like a 

carcass of some big river animal. (idem, p. 36). 

 

Os congoleses que cercam essas tecnologias aparecem como se fossem vazios, corpos 

sem alma, pedaços de corpos, nada mais que sombras negras e fome (idem, p. 22). São, 
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durante a maior parte do romance, referidos como ―eles‖ – The men seemed young – almost a 

boy – but you know with them it‟s hard to tell. (idem, p. 23) –, fato que também corrobora 

para o efeito de estranho. Frances Singh, em artigo intitulado The colonialistic Bias of "Heart 

of Darkness", diz sobre o uso da palavra ―them‖: 

 

[...] The use of the word "them" is significant as well if we recall its use in Lord Jim, 

which dates from the same period as Heart of Darkness. In Lord Jim, Marlow asks 

over and over again if Jim was "one of us", meaning the morally upright and honest 

people of the word, or "one of them", meaning the corrupt, dishonest and cowardly 

people of the world. If we assume that the Marlow of Heart of Darkness is using the 

pronoun "them" in the same way he uses it in Lord Jim, then we can only conclude 

that he finds blacks to be morally inferior to himself and his friends, the "us" of the 

story. (SINGH,1978, p. 47). 

 

Não concordo que Marlow coloque a sua moral ou a moral do homem branco europeu 

acima da dos congoleses, pois durante o seu romance ele claramente questiona os valores que 

regem a sociedade europeia. Porém, é interessante pensar numa construção de ―outro‖ para os 

congoleses, de alheio, com a palavra ―them‖, ainda mais com o contraste mencionado 

anteriormente na relação de ―nós‖ que o narrador-moldura estabelece entre ele e os outros 

marinheiros (assim como com o leitor). Posteriormente, Marlow irá reverter esse ―eles‖ para 

um certo tipo de ―nós‖, sendo também o homem branco ―corrupt, dishonest, cowardly”. 

Ainda sobre a construção da imagem dos congoleses, Marlow utiliza o substantivo ―bundle‖ 

para se referir a um grupo de congoleses, palavra geralmente utilizada para objetos ou frutas – 

“Near the same tree two more bundles of acute angles sat with their legs drawn up. […]” 

(idem, p. 23). Ainda, os congoleses têm seus movimentos descritos de forma animalesca: […] 

While I stood horror-struck, one of these creatures rose to his hands and knees, and went off 

on all-fours towards the river to drink. (idem, p. 23).  

Confirmando a construção do estranho na relação com os congoleses, também é 

importante o fato de que as atividades próprias da vida cultural dos congoleses, como seus 

rituais e hábitos, são destituídos de sentido evidente pelo narrador. Isso acontece quando 

Marlow descreve, como já foi demonstrado anteriormente, os rituais com tambores 

(CONRAD, 1993, p. 49). Os congoleses participam do mesmo silêncio que a floresta e, 

quando seus sons possuem, na realidade, mais significado, como nas batidas dos tambores, 

Marlow não entende o que elas significam – Whether it meant war, peace, or prayer we could 

not tell. (idem, p. 49). Marlow diz que os sinos de um país cristão talvez possam ser 

comparados ao tambor congolês, – […] Perhaps on some quiet night the tremor of far-off 

drums, […] a sound weird, appealing, suggestive, and wild – and perhaps with as profound a 
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meaning as the sound of bells in a Christian country. (idem, p. 27) –, mas essa relação aponta 

mais para o argumento final – de que há na cultura do homem dito ―civilizado‖ a barbárie –, 

do que realmente confere status de produção cultural legítima aos batuques dos tambores. 

 Há diversos exemplos, no romance, da imagem animalizadora dos congoleses, pois 

Conrad é cauteloso ao construir suas imagens e faz um trabalho incrível com elas. Contudo, é 

quando Marlow diz ―não, eles não eram inumanos‖ (―No, they were not inhuman‖ 

[CONRAD, 1993, p. 50]), que a relação crucial é feita. Uma dupla negativa. Como apontado 

anteriormente, essa imagem da selva, dos nativos, só é possível, só está presente vividamente 

no imaginário devido aos discursos coloniais, que ainda se fazem presentes e ainda 

significam. Os congoleses, tantas vezes descritos como ―eles‖ durante todo o romance são, 

afinal, ―nós‖. Essas imagens de selva e dos congoleses parecem trazer a verdade-incompleta: 

assim como na selva, há trevas no íntimo do coração humano. A verdade terrível do homem: 

ele é parte da natureza – não superior, mas, até mesmo, levado a cometer atos extremos 

induzidos por uma selva que busca vingança. 

Em O Coração das trevas, a grande prova desse fato está na personagem de Kurtz, 

que, em vez de ser a figura emissária do progresso que imaginava Marlow, é um homem cuja 

ambição desmedida fez com que cometesse atos de extrema violência e que adoecesse física e 

mentalmente. As primeiras descrições de Kurtz são importantes porque são essenciais para a 

crítica final, para criar a desconfiança sobre as expectativas de se encontrar um emissário do 

progresso: 

 

“One day he remarked, without lifting his head, „In the interior you will no doubt 

meet Mr. Kurtz.‟ On my asking who Mr. Kurtz was, he said he was a first-class 

agent […] Sends in as much ivory as all the others put together […]” (idem, p. 25). 

 

Then he began again, assuring me Mr. Kurtz was the best agent he had, an 

exceptional man, of the greatest importance to the Company; therefore I could 

understand his anxiety. (idem, p. 30). 

 

„He is an emissary of pity, and science, and progress, and devil knows what else. We 

want,‟ he began to declaim suddenly, „for the guidance of the cause entrusted to us 

by Europe, so to speak, higher intelligence, wide sympathies, a singleness of 

purpose.‟ (p. 34). 
 

 

Kurtz é elogiado excessivamente, mas sempre sendo o seu valor ligado à quantidade 

de marfim que mandava para o posto. Ainda, o encontro com ele é descrito como algo que 

traz ansiedade. O leitor é conduzido a duvidar dessa figura de Kurtz, cria-se ansiedade e 

curiosidade em torno dele, ainda mais porque quase todas as personagens de homens brancos 
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que trabalhavam no posto são descritas em tom de ironia e crítica, como é possível observar 

na descrição de Marlow do porta-livros:  

 

I met a white man, in such an unexpected elegance of get-up that in the first moment 

I took him for a sort of vision. I saw a high starched collar, white cuffs, a light 

alpaca jacket, snowy trousers, a clear necktie, and varnished boots. No hat. Hair 

parted, brushed, oiled, under a green-lined parasol held in a big white hand. He was 

amazing, and had a penholder behind his ear […] I wouldn‟t have mentioned the 

fellow to you at all, only it was from his lips that I first heard the name of the man 

who is so indissolubly connected with the memories of that time. Moreover, I 

respected the fellow. Yes; I respected his collars, his vast cuffs, his brushed hair. His 

appearance was certainly that of a hairdresser‟s dummy; but in the great 

demoralization of the land he kept up his appearance. (idem, p. 23-24). 

 

[…] bent over his books, was making correct entries of perfectly correct 

transactions; and fifty feet below the doorstep I could see the still tree–tops of the 

grove of death. (idem, p. 26). 
 

Essa denúncia em forma de ironia para com as personagens brancas também faz com 

que questionemos o pressuposto de que, em Kurtz, encontraríamos algo diferente – mesmo 

assim, o leitor é intrigado a descobrir. As ações dos homens brancos que trabalhavam para a 

companhia, como a figura da cobra, traçam pistas do que encontraremos na figura de Kurtz. 

 

I couldn‟t help asking him once what he meant by coming there at all. „To make 

money, of course. What do you think?‟ he said, scornfully. (idem, p. 27). 

 

The word „ivory‟ rang in the air, was whispered, was sighed. You would think they 

were praying to it […] (idem, p. 31).  

 

[...] „get him hanged! Why not? Anything – anything can be done in this country. (p. 

45). 

 

 Ao encontrar Kurtz, Marlow encontra um ser completamente absorvido pela sua 

ganância, medindo seu valor pelo valor do marfim, sendo tão violento quanto a ideia que 

tinham sobre aqueles que chamavam bárbaros – Marlow descreve como Kurtz havia colocado 

a cabeça dos homens que matou em estacas, como aviso a outros possíveis inimigos (idem, p. 

81).  

Outra característica importante de Kurtz é o fato de ele ter uma voz. Destoando da 

selva e dos congoleses mudos, Kurtz é descrito como possuidor de uma voz. Uma voz 

reveladora, a voz que realmente detém um entendimento da verdade – não sendo, percebo, 

esta voz detentora da verdade que mencionei anteriormente a de Marlow, mas a de Kurtz 

através de Marlow. Por isso, o caráter incompleto dessa verdade. Marlow se vê ansioso pela 

possibilidade de não conseguir ouvir a voz de Kurtz:  
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[...] Talking with... I flung one shoe overboard, and became aware that that was 

exactly what I had been looking forward to – a talk with Kurtz. I made the strange 

discovery that I had never imagined him as doing, you know, but as discoursing. I 

didn‟t say to myself, „Now I will never see him,‟ or „Now I will never shake him by 

the hand,‟ but, „Now I will never hear him.‟ (idem, p. 66). 

 

Logo após, Marlow retifica seu medo, dizendo que o encontro entre eles dois era como 

que seu destino: 

 

I was cut to the quick at the idea of having lost the inestimable privilege of listening 

to the gifted Kurtz. Of course I was wrong. The privilege was waiting for me. Oh 

yes, I heard more than enough. And I was right, too. A voice. He was very little more 

than a voice. And I heard – him – it – this voice – other voices – all of them were so 

little more than voices – and the memory of that time itself lingers around me, 

impalpable, like a dying vibration of one immense jabber, silly, atrocious, sordid, 

savage, or simply mean, without any kind of sense. Voices, voices […] (idem, p.67). 

 

 Ao falar sobre a voz de Kurtz, Marlow fala sobre a voz dele, depois muda a maneira 

como se refere a Kurtz para “it‖, para demonstrar a desumanização de Kurtz, referindo-se, 

então, a vozes. O que tem, afinal, Kurtz a dizer? ―He cried in a whisper at some image, at 

some vision, […] “„The horror! The horror!‟‖ (idem, p. 98). Nessa exclamação está contida a 

revelação de Kurtz. Mas a que horror Kurtz se refere? Costa Lima (2003, p. 255) discorre 

sobre fato e afirma que "o contato com a mortífera realidade primária resultara de Kurtz haver 

renunciado ao modo de representação próprio de seu grupo humano, à sua cultura". E ainda 

acrescenta "Se Kurtz tem fascinado romancistas e cineastas é porque, perante a expansão do 

Ocidente, revela o aspecto sombrio, macabro, que chega ao ponto de tornar seu etos 

irrepresentável" (idem, p.227). Assim como Kayerts, em Um posto Avançado no Progresso, 

Kurtz parece não se distinguir do que lhe é externo – selva – e do outro, não se reconhece 

mais. Da mesma forma que Kayerts, Kurtz conhecera a ―alta sabedoria‖ e, não suportando tal 

conhecimento, seu único caminho também é a morte. Certamente, Marlow afirma: 

 

There was nothing either above or below him, and I knew it. He had kicked himself 

loose of the earth […] Believe me or not, his intelligence was perfectly clear [...] 

But his soul was mad. Being alone in the wilderness, it had looked within itself, and, 

by heavens! I tell you, it had gone mad. [...] I saw the inconceivable mystery of a 

soul that knew no restraint, no faith, and no fear, yet struggling blindly with itself. 

(idem, p. 94). 

 

 

Fica claro o caráter apocalíptico, como diz Hillis (1995), do romance. De acordo com 

o autor, O Coração das trevas é apocalíptico ―[...] ao anunciar o fim – o fim da civilização 
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ocidental, ou do imperialismo, a reversão do idealismo em selvageria. [...] Eles são o horror.‖ 

(HILLIS, 1995, p. 213). Kurtz, assim como os congoleses, iguala-se à selva, que é descrita 

por Marlow como ―the heart of darkness‖ (CONRAD, 1993, p. 96). A farsa da civilização e a 

afirmação da selvageria se fortificam pela imagem da luminária que ilumina o local que 

Marlow escolhe ficar, quando anunciam a morte de Kurtz – ―[...] There was a lamp in there – 

light, don‟t you know – and outside it was so beastly, beastly dark.‖ (idem, p. 98-99). Aqui, há 

uma fonte de luz em meio à escuridão, fonte, porém, de luz artificial, fabricada pelo homem – 

é uma metáfora muito forte e traz muitas das reflexões suscitadas pelo romance. Tal farsa 

também é fortificada pelas imagens das duas mulheres, amantes de Kurtz. Uma, congolesa, é 

descrita como a própria selva – com contornos bem parecidos à mulher como enclave da selva 

de Adorno e Horkheimer
3
: 

 

She was savage and superb, wild-eyed and magnificent; there was something 

ominous and stately in her deliberate progress. And in the hush that had fallen 

suddenly upon the whole sorrowful land, the immense wilderness, the colossal body 

of the fecund and mysterious life seemed to look at her, pensive, as though it had 

been looking at the image of its own tenebrous and passionate soul. […] She stood 

looking at us without a stir and like the wilderness itself, with an air of brooding 

over an inscrutable purpose. (CONRAD, 1993, p. 86). 

 

Completamente dissonante, a prometida de Kurtz é descrita por Marlow: 

  

―She came forward, all in black, with a pale head, floating towards me in the dusk. 

She was in mourning. It was more than a y ear since his death, more than a y ear 

since the news came; she seemed as though she would remember and mourn forever. 

(idem, p. 105). 

 

A prometida de Kurtz, convencida de que ele era o melhor homem, o mais inteligente, 

o mais puro, é colocada frente à figura de Marlow, que a vê com pena, sem querer quebrar a 

ilusão que ela tinha de seu marido. Quando a prometida pergunta a Marlow quais foram as 

últimas palavras de Kurtz, aquele se resigna a responder ―The last word he pronounced was – 

your name”, em que a prometida chora triunfante com a confirmação dos sentimentos de seu 

amado: ―I knew it – I was sure‖ (idem, p. 109). Uma dúvida surge nesse momento: era Kurtz, 

realmente, inerentemente ruim? Sua prometida foi enganada todo o tempo que passaram 

juntos? Ele – por ser parte deles – é o horror? 

Durante essa breve análise, procurei explicitar como o encontro com o estranho leva às 

trevas no romance de Conrad. As trevas do autor têm origem no desencantamento com a luz e 

                                                             
3
 Rever citação anterior, no capítulo 2. 
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traz esclarecimento sobre a relação do homem no mundo e com o mundo. Dessa forma, dizer 

que no íntimo do coração humano – ou da personagem de Kurtz – há trevas, quer dizer que a 

maneira como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos, sob a perspectiva do 

romance, é trevas – apesar de ter estado mascarada como luz. Como Conrad afirma em carta 

para seu amigo R.B. Cunninghame Graham: 

 

Not that I think mankind intrinsically bad. […] We are born initiated, and 

succeeding generations clutch the inheritance of fear and brutality without a 

thought, without a doubt, without compunction – in the name of God (CONRAD, 

1978). 

 

As trevas de Conrad estão presentes na crítica ao projeto colonial, que se mostra falso 

na maneira pela qual, calcados na visão disseminada por esse projeto, concebemos e nos 

relacionamos com o outro e com a natureza. Vendo esse encontro em seu romance como o 

encontro com o estranho, o autor desautomatiza a percepção do outro do europeu da época, a 

sua percepção do mundo, faz refletir sobre o colonialismo e sobre o próprio ser humano. 

Nesse sentido, a crítica de Conrad associa-se à de Ruy Duarte de Carvalho, pois este autor 

também critica a maneira como, agora, o relacionamento com o outro e com o mundo ocorre. 

Entretanto, a crítica de Conrad traz as trevas porque ―o fim dos brutos‖ significa, para o autor, 

o fim da civilização ocidental:  

 

[...] com seus ideais de progresso, iluminismo e razão, seu objetivo de carregar a 

tocha da civilização para dentro da selva e de torcer o coração das trevas. [...] 

esclarecimento nesse caso diz respeito ao fato de que as trevas nunca podem ser 

iluminadas. A escuridão penetra em todo gesto de esclarecimento a fim de 

enfraquecê-lo [...] (HILLIS, 1995, p. 214).  

 

Visto isso, fica claro um dos motivos da intertextualidade de Conrad em Ruy Duarte 

de Carvalho. Consciente da força das imagens presentes no romance de Conrad, Ruy Duarte 

de Carvalho parece pretender, em Os papéis do inglês, retomar a crítica do autor, 

demonstrando que o contato com o estranho não é somente trevas, nem todo o esclarecimento 

é penetrado pela escuridão, se esse conhecimento, como já foi dito, for compartilhado e não 

conferido. Ruy Duarte de Carvalho constrói a sua narrativa em constante diálogo com o outro, 

em uma pluralidade de vozes. Sobre o percurso do autor enquanto engajava-se na escrita 

literária, Olívio, citando Rita Chaves, diz ser "trilhado sob o signo do desassossego e da 

inquietude criativa", conduzindo-nos ao "terreno da luta contra a palavra autoritária", 

buscando em suas narrativas "constituir uma noção de autoria plural", sendo esse "um modo 

de respeitar a distância entre ele e os objetos de sua atenção" (CHAVES, 2006, p. 24-26 apud 
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OLÍVIO, 2013, p. 14). Os papéis do inglês leva à luz, não em oposição às trevas de Conrad, 

mas absorvendo essas trevas, para apontar um conhecimento compartilhado, mudado pelo 

contato com o estranho e pela possibilidade de recriação de nossas concepções que esse 

contato produz. 
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4 

A LUZ DE RUY DUARTE DE CARVALHO 

 

4.1 MEIA-FICÇÃO ERUDITO-POÉTICO-VIAJEIRA. 

 

Rita Chaves, em ―Ruy Duarte de Carvalho: sob o signo da contradição‖, cita termo 

utilizado por Ruy Duarte de Carvalho em notas biográficas publicadas no site da editora 

Cotovia para se referir ao ―tipo de trabalho que com mais força cultivou em seus últimos 

tempos: a ―meia‑ficção erudito‑poético‑viajeira‖‖ (2019, p. 63). Miguel Almeida, em 

―Antropologia e Literatura: a propósito e por causa de Ruy Duarte de Carvalho‖, diz das 

primeiras produções literárias duartianas: ―[...] já revelava as possibilidades da multiplicação 

dos géneros e da sua hibridação [...]‖ (2008, p. 4). Sonia Miceli, em sua tese Contar para 

vivê-lo, viver para cumpri-lo. Autocolocação e construção do livro na trilogia ficcional de 

Ruy Duarte de Carvalho, afirma que ―[...] Poesia, cinema, antropologia e ficção são faces 

diferentes de um percurso em que projecto de vida e projecto intelectual e literário se cruzam 

e sobrepõem, produzindo um discurso que foge às definições e às restrições de género [...]‖ 

(2011, p. 4). Bernardo Carvalho em resenha para Folha de São Paulo, em 2001, diz que Ruy 

Duarte de Carvalho ―[...] faz do cruzamento entre antropologia e literatura um gênero 

próprio‖. Anita Moraes, em comunicação apresentada no colóquio ―Diálogos com Ruy Duarte 

de Carvalho‖ (2015), afirma que o autor insiste na representação de ―[...] situações de diálogo 

(pela fala ou pela escrita), sendo que, ao se tornar, ele próprio, narrador-personagem, encena a 

construção dos seus livros como elaboração (e reelaboração) de um material discursivo 

prévio, feito de leituras e conversas‖ (MORAES, 2019, p. 104).  

Os papéis do Inglês é o primeiro livro de uma trilogia intitulada Os filhos de Próspero, 

composta, também, pelos romances As paisagens propícias (2005) e A Terceira Metade 

(2009). Nessas obras, o autor lida com discursos alheios, sempre de forma dialógica, sempre 

construindo sua narrativa explicitando o diálogo, seja entre as personagens, seja com outros 

autores. Deslocamento, poesia, mistura, antropologia, etnografia, diálogo, invenção, recorte e 

colagem: a obra de Ruy Duarte de Carvalho assim se constrói, em um entrelaçado. O estranho 

aparece na narrativa por meio dessas características construídas cuidadosamente. Os papéis 

do Inglês seria a narrativa da invenção da história do Inglês, personagem da crônica O branco 

que odiava as brancas, de Henrique Galvão. É durante a busca pelos papéis do Inglês, que 

conteriam respostas às perguntas feitas pelo narrador-personagem sobre a narrativa de 

Galvão, que há a elaboração de sua história, pretendendo, ao final, trazer a resolução de 
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mistérios que se insinuam. Fazendo alusão aos personagens que se apresentam no romance, 

que tanto dizem andar por um caminho, que logo é desviado, que aceitam uma verdade, para 

logo depois refutá-la, já aviso: os papéis são e não são do Inglês, há e não há resolução dos 

mistérios, e ao fim da viagem, temos o início. 

 

4.1.2 ANTROPOLOGIA E ETNOGRAFIA. 

 

Em Os papéis do Inglês, assim como em outras obras de Ruy Duarte de Carvalho, o 

diálogo com a antropologia e a etnografia é evidente. O narrador-personagem é um 

antropólogo que, enquanto viaja por Angola, formula uma representação de um ritual da 

sociedade que está observando e inventa a história de Archibald Perkings, que o narrador nos 

informa também ser um antropólogo; intercala a narração da história de Perkings com a 

narração de sua viagem e de trechos em itálico que parecem ser anotações em cadernos de 

campo; utiliza-se da narração de sua experiência etnográfica e da invenção da história de 

Perkings para fazer digressões sobre a história da antropologia e etnografia, assim como 

críticas e reflexões sobre elas, trazendo muito dos pensamentos e reflexões de Ruy Duarte de 

Carvalho antropólogo à narrativa: 

 

Perkings interveio [...] fornecer aos funcionários da administração colonial algum 

conhecimento sobre as populações com quem iam lidar – só era defensável desde 

que ultrapassasse a concepção, sustentada pelos gestores do império, de que um tal 

saber haveria sobretudo de servir a ações de domínio por parte de quem estava a 

levar civilização aos povos atrasados [...]  (CARVALHO, 2007, p. 50). 

 

Seria posição do antropólogo, dissera-o este explicitamente na sua lição inaugural de 

1908, em Liverpool, jamais se assumir como cavaleiro andante, ou da Cruz 

Vermelha, evitando envolver-se em cruzadas contra miséria, a doença e a morte. A 

sua atenção, munida de um capital de conhecimento iluminado pelo evolucionismo e 

pela perspectiva difusionista, deveria era assestar-se ao passado. E mesmo Radcliff-

Brown, que pugnava já pela atenção às sociedades instaladas no seu presente, estava 

ainda a ver só nessas mesmas sociedades um mero objeto exposto à observação 

(CARVALHO, 2007, p. 51). 

 

Além disso, a estrutura narrativa do próprio romance parece ser influenciada por essas 

ciências. É importante uma breve reflexão sobre o que de antropologia e etnografia influencia 

nas estratégias literárias de Ruy Duarte de Carvalho. 

Trazendo outra vez os apontamentos de Klinger (2012, p.73), a autora comenta como 

aconteceu o que chama de virada etnográfica, que alterou a maneira como se representava e 

se pensava a representação do outro. De acordo com Klinger, ―[...] a antropologia estrutural 

corresponde [...] à confiança na capacidade da linguagem de representar o real.‖ (2012, p. 73). 
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James Clifford reflete sobre isso em A experiência etnográfica: antropologia e literatura no 

século XX. No primeiro capítulo da obra, o autor fala sobre ―[...] a formação e desintegração 

da autoridade etnográfica na antropologia social do século XX‖ (CLIFFORD, [1998] 2014, p. 

18). Argumenta como a ―[...] autoridade do teórico-pesquisador de campo acadêmico foi 

estabelecida entre os anos de 1920 e 1950 [...]‖ (idem, p. 31) e que ―A cultura era pensada 

como um conjunto de comportamentos, cerimônias e gestos característicos passíveis de 

registro e explicação por um observador treinado‖ (idem, p. 28). O autor, então, critica essa 

vertente, comentando como ―Um mundo não pode ser apreendido diretamente; ele é sempre 

inferido a partir de suas partes, e as partes devem ser separadas conceitual e perceptualmente 

do fluxo da experiência‖ (idem, p. 37). Para que exista, pois, a autoridade etnográfica, para 

que se crie a ideia de que o colocado no papel pelo etnógrafo é a representação de uma 

sociedade, todo o diálogo entre as culturas, toda a bagagem que o etnógrafo utiliza em sua 

interpretação são apagados. É exatamente a concepção de que a interpretação de outra cultura 

proposta pelo antropólogo é a realidade pura que se vê questionada pelo autor. 

Tal questionamento está presente na obra de Clifford Geertz Obras e vidas: o 

antropólogo como autor, em que Geertz inicia o seu primeiro capítulo já com a afirmação: ―A 

ilusão de que a etnografia é uma questão de dispor fatos estranhos e irregulares em categorias 

familiares e ordenadas [...] foi demolida há muito tempo‖ (GEERTZ, [1988] 2002). Tanto 

James Clifford quanto Clifford Geertz demonstram o caráter literário da antropologia: há, na 

escrita da experiência etnográfica, ficção. Como afirma Clifford: 

 

O trabalho de campo antropológico tem sido representado tanto como um 

―laboratório‖ científico quanto como um ―rito de passagem‖ pessoal. As duas 

metáforas captam precisamente a impossível tentativa da disciplina em fundir 

práticas objetivas e subjetivas. Até recentemente, a impossibilidade era mascarada 

pela marginalização dos fundamentos intersubjetivos do trabalho de campo, pela 

exclusão dos textos etnográficos sérios, relegando-os aos prefácios, memórias, 

anedotas, confissões e assim por diante. Posteriormente, o conjunto de regras 

disciplinares foi sendo substituído. A nova tendência de nomear e citar os 

informantes de forma mais completa e de introduzir elementos pessoais no texto está 

alterando a estratégia discursiva da etnografia e seu modo de autoridade. Muito de 

nosso conhecimento sobre outras culturas deve agora ser visto como contingente, o 

resultado problemático do diálogo intersubjetivo, da tradução e da projeção. 

(CLIFFORD, [1998], 2014, p. 72-73) 

 

Como Klinger aponta, a antropologia pós-moderna: 

 

[...] implica o abandono da expectativa quanto à possibilidade de se captar alguma 

‗verdade‘ do outro [...] linguagem já não como uma matéria transparente [...] e sim 

como o lugar mesmo onde se produzem as categorias, as identidades, as exclusões e, 

enfim, os jogos de poder [...] (KLINGER, 2012, p. 74). 
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Além dos fatos já apontados anteriormente, que conectam antropologia e etnografia 

com a narrativa de Ruy Duarte de Carvalho, essa crítica a uma autoridade etnográfica 

totalizadora, o questionamento da possibilidade de representação ―verdadeira‖ está presente 

na narrativa através de digressões em que o autor discute a história da antropologia e da 

etnografia e, também, na própria estrutura da narrativa. Ao narrar seu contato e o contato com 

o personagem de sua invenção, Archibald Perkings, com ―fatos estranhos‖, o narrador-

personagem de Ruy Duarte de Carvalho explicitará suas fontes, suas referências, seu ponto de 

vista, e colocará em dúvida sua representação, levando o leitor a rejeitar a hipótese de que sua 

representação seja a realidade tal qual. 

 

4.2 A ESTÓRIA, EM DIÁLOGO.  

 

Em comunicação citada anteriormente, Anita Moraes comenta sobre a ―evidenciação 

da palavra‖ presente em Os papéis do Inglês, afirmando que o autor insiste na representação 

de situações de diálogo, além de haver a ―[...] frequente encenação de situações de escrita, 

leitura, fala e escuta [...]‖ (2019, p. 104). Esse ponto é interessante porque, no romance, as 

relações que irão se construir durante a narrativa já estão presentes em pré-texto, na folha de 

rosto, em que título e subtítulo trazem a experiência entre estranhos sob duas perspectivas: a 

do Inglês e a do Ganguela do Coice: Os Papéis do Inglês ou O Ganguela do coice. Já está 

iniciada a tensão de dois pontos de vista de duas personagens importantes para a história que 

o narrador-personagem – que se faz autor ficcionalizado – pretende inventar. Também há, em 

pré-texto, o encontro entre dois pontos de vista sobre uma mesma história: ―narrativa breve 

feita agora (1999/2000) da invenção completa da estória de um Inglês que em 1923 se 

suicidou no Kwando depois de ter morte tudo à sua volta segundo uma sucinta crónica de 

Henrique Galvão‖. Este trecho começa a inserir no livro a ideia de autoria plural discutida por 

Chaves (2006), vista anteriormente. 

Atentando, mais uma vez, à questão da desautomatização da palavra, como visto por 

Chklovski – e para relacionar ao texto de Conrad, O coração das trevas, com que Os papéis 

do Inglês mantém forte relação de intertextualidade –, no romance de Ruy Duarte de 

Carvalho, a palavra luz ou luminoso aparece diversas vezes, muito mais que escuro ou 

sombrio, num total de, aproximadamente, 20 vezes. Não há muitas menções da palavra 

escuro, não se faz presente como a ideia de luz ou luminosidade. Como acontece em Conrad, 

vejo a partir daí uma escolha lexical do autor que aponta para onde o romance quer chegar. 
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Algumas perguntas surgem já nesse momento: a história será sobre o Inglês ou sobre o 

Ganguela do Coice? Quem é Henrique Galvão? Que crónica é essa? Qual a relação com a 

narrativa? E é assim que o leitor adentra a obra de Ruy Duarte de Carvalho e assim 

permanecerá: em constante questionamento e suspeita sobre o que lhe é apresentado, num 

jogo de constante diálogo: com outros autores (apresentados pelo narrador-personagem), com 

outras personagens do livro, do narrador-personagem com o próprio leitor, dentre outros. 

 

4.2.1 DIÁLOGOS: ENTRE TEXTO; INTERTEXTO. 

 

Um componente importante para a o efeito de estranheza do romance é uma mistura 

de gêneros muito forte, apontada por diversos estudiosos de Ruy Duarte de Carvalho, como é 

possível perceber nas citações feitas no início do capítulo. A narrativa da história do Inglês é 

intercalada por outros tipos de texto. É quebrada a expectativa do leitor de uma narrativa 

contínua, as interrupções causam certa inquietação, ou até mesmo podem frustrar um leitor 

que queira que os fatos se deem ininterruptos, como em uma narrativa tradicional. Sobre 

gêneros que compõem o romance de forma a estruturá-lo, há o diário ou anotações de campo 

do narrador-personagem antropólogo, em itálico, com datas de 23.12.99 à 01.01.00, os e-

mails enviados a uma misteriosa destinatária (mais uma vez, textualmente colocando a 

situação do diálogo), numerados de 1 a 49, e o Intermezzo, que se assemelha ao roteiro de um 

filme, pela descrição de uma cena. Tudo isso é separado em três partes: Livro primeiro, 

Intermezzo e Livro segundo. Nos e-mails, temos uma sobreposição de gêneros, como ―[...] o 

ensaio, a narrativa de ficção, a historiografia, a etnografia‖ (MORAES, 2009, p. 70). Como 

afirma Chaves: 

 

Aqui ele [Ruy Duarte de Carvalho] radicaliza processos de mesclagens e recria 

códigos, investindo de facto na originalidade não como modismo, mas como forma 

de desestabilizar as formas de ler as coisas e o mundo que as abriga. (CHAVES, 

2012, p. 145). 

 

 O escritor, assim, desestabiliza, desautomatiza, causa estranheza na experiência de 

leitura do romance na perspectiva do leitor ocidental. A narrativa da história do Inglês é 

interrompida pela narrativa da própria história do personagem, que, como apontarei mais 

adiante, relaciona-se com a invenção da história do Inglês: 

 

De Henrique Galvão, nome que a minha geração já antes situava no passado, quanto 

mais agora a tua, lidei ao longo da infância com aquela parte de suas publicações 
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que mais imediatamente se ligavam a paixão maior da sua vida, que era também a de 

meu pai, a caça. [...] Nunca fui caçador mas mesmo assim. É que a certa altura 

também apareceram lá por casa, em Moçâmedes, outros livros de Henrique Galvão, 

o Kurika e o Impala [...] (CARVALHO, 2007, p. 27). 

 

 A etnografia está presente, o narrador desvia-se da narração da história do Inglês para 

descrever conhecimentos dos povos de pastores kuvale, com quem está trocando 

conhecimentos, assim como descreve rituais, dentre outros aspectos: 

 

[...] são vacinas, não é, que não devem nada às descobertas de Pasteur, é uma ciência 

antiga, de pastores [...] mas também sabia tratar pessoas, só tratamentos comuns, 

como é no hospital, não tinha com ele nenhum desses espíritos que dá para combater 

feitiços e tratar casos da cabeça e do coração [...] (idem, p. 32-33). 

 

Só já ao cair da noite foram abatidos, com todo o cerimonial, dois bois de grande 

porte, de enorme valor em peso e em símbolo, com rezas, imprecações e benzeduras 

[...] Ketia-Ketia, que passou o dia inteiro ao pé de mim, não deixou nunca de me ir 

comentando, em voz baixa, as orações dos oficiantes, os gestos das unções com os 

óleos, as folhas com que estavam a esfregar a carne dos animais e a testa das pessoas 

para que depois, mesmo com bebida, não viesse a ocorrer nenhuma confusão [...] 

Era bom ter o Ketia-Ketia [...] (idem, p. 138-139). 

  

É interessante já apontar, vistos esses trechos, como difere a ignorância do narrador-

personagem de Os papéis do Inglês daquela apresentada por Marlow, em O coração das 

trevas. Refiro-me à parte da narrativa de Marlow em que o narrador conta sobre seu contato 

com práticas culturais dos congoleses, como o suposto canibalismo ou a menção dos ritmos 

de tambores e danças ritualísticas. Argumentei que, em suas descrições, Marlow não parece, a 

meu ver, demonstrar respeito ou curiosidade em relação ao que conhece através do contato 

com o estranho. Já nesses fragmentos, vemos o narrador de Ruy Duarte de Carvalho 

comparar, com o mesmo valor, a ciência ocidental que proporcionou vacinas e a ciência dos 

pastores, que proporcionou outras formas de vacinas. Não somente isso, mas, apesar de 

demonstrar desconhecimento do significado dos rituais que se sucediam, o narrador deixa 

claro que tudo estava sendo intermediado por Ketia-Ketia, que procurava lhe explicar o 

significado daquilo. Explicita o outro no encontro entre etnógrafo e pastores, explicita sua 

relação de intercâmbio de experiências. Ele afeta a vida dos pastores da mesma forma que é 

afetado. É interessante pensar na relação que o leitor europeu terá com essas descrições. Se, 

em Conrad, o racismo auxilia na construção das imagens e do efeito de estranheza que 

causam o horror, também é estranho para o leitor que tem uma bagagem sobre os estudos 

científicos, como a vacina, vê-las comparadas à ciência pastoril. Essa é uma das formas que 

Ruy Duarte de Carvalho se utiliza da narrativa de Conrad para compor sua obra, mas também 

a subverte, para chegar a um outro lugar. 



76 
 
 

O narrador também interrompe o contar da história do Inglês para fazer reflexões 

sobre questões diversas, como o contexto sócio-histórico de Angola: 

 

O país está partido, a situação geral é um perfeito escândalo, a determinação que nos 

mobilizava, e justificava, não resultou de maneira nenhuma, pelo menos no imediato 

e ao alcance das nossas hipóteses de vida, as ―diferenças‖ não se verificaram no 

sentido que perseguíamos, nem segundo a ideologia ―toca a dividir‖ que por pudor 

calávamos ou por oportunismo apregoávamos [...] (idem, p. 106). 

 

Dessa forma, já se deixa explícito um caráter de denúncia da obra, tanto do passado 

colonial, quanto do presente. Ao discorrer sobre a história de Perkings, veremos que o autor 

relembra a violência do passado colonial, sua corrupção, conectando-a à realidade também 

violenta e corrupta do presente. Visto que em seu romance há a bagagem dos estudos e 

experiências que marcam o narrador-personagem-autor, relembro Leela Gandhi, que traz o 

propósito dos estudos pós-coloniais: 

 

In other words, the colonial aftermath calls for an ameliorative and therapeutic 

theory which is responsive to the task of remembering and recalling the colonial 

past. […] In adopting this procedure, postcolonial theory inevitably commits itself to 

a complex project of historical and psychological ‗recovery‘. If its scholarly task 

inheres in the carefully researched retrieval of historical detail, it has an equally 

compelling political obligation to assist the subjects of postcoloniality to live with 

the gaps and fissures of their condition, and thereby learn to proceed with self-

understanding. (GANDHI, 1998, p.8). 

 

Ao apoderar-se de narrativas coloniais, contrastando-as a um momento pós-colonial de 

Angola, vejo uma estratégia na narrativa de Ruy Duarte de Carvalho para fazer emergir 

reflexão – como a crítica que se liga àquela feita por Conrad, que questiona a eficiência do 

projeto colonial e como realmente se dá a nossa relação com o outro e com o mundo –, para 

demonstrar, também, outros caminhos, como será explicado mais adiante. Todavia, vejo que 

já há o encadeamento de características que levará à culminância da história. 

Outra maneira de o narrador-personagem produzir o ―estranho‖ consiste em deixar 

claro estar inventando, naquele momento, o nome do Inglês de sua história (e também a 

própria história do Inglês, como veremos): 

  

Em 1909 estava a ter lugar um ―meeting‖ de professores das universidades de 

Londres [...] queriam ver balizados os fundamentos de uma disciplina, a 

antropologia social, que ainda mal nascia. Archibald Perkings, é assim que vou 

passara chamar Perkings da ―minha‖ estória, participou nesse encontro na qualidade 

de professor associado da London School of Economics [...] (idem, p. 46). 
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Aliás, a maior parte do livro é a narrativa da procura do narrador-personagem por uns 

―papéis‖ que realmente conteriam a história do Inglês de Galvão, a qual se propõe a contar 

(inventar). Os papéis do Inglês surgem no romance colocando luz em cima da estratégia 

narrativa do autor, que faz seu narrador-personagem encenar a escrita do romance, inventando 

a história a partir das suas experiências e avançando em seu texto como se escrevesse naquele 

momento. Antes de analisar mais profundamente esse aspecto, porém, surge a pergunta: como 

o narrador-personagem surge no romance, primeiramente? Já no primeiro fragmento textual 

que temos ele aparece, sendo este o do diário de campo, datado 23.12.99. O narrador descreve 

a sua experiência em um lugar estranho, por onde anda perdido: 

 

Saí sozinho, logo que cheguei, para fotografar pedras à volta do acampamento, no 

regresso atravessei uma linha de água em sítio errado e desfiz o rumo, mantive as 

cabeças dos morros à esquerda mas ultrapassei a zona, internei-me em mata 

sempre baixa mas cada vez mais densa, deixei de ver à volta, fui ter muito à frente, 

que dizer, perdi-me. Subi a uma pedra, via antiga pedreira de mármore já assim tão 

perto, do acampamento só se lhe vê é a cabeça de uma mulola, havia de vir ter até 

ao rio, rodeei um sombrio cemitério, entalei no cinto um ramo de folhos verdes, e aí 

apanhei um caminho de bois que acabou por trazer-me a estas nascentes aqui ao 

lado. Andei às voltas por me julgar bastante, em terreno alheio. (idem, 2007, p.11).   

 

 A narrativa inicia com um narrador-personagem errante, que caminha para frente, mas 

volta, se perde, se encontra em terreno alheio. O leitor seguirá sendo conduzido pelo narrador-

personagem nessa estratégia, em uma narrativa em que o processo da escrita se torna o 

próprio romance, vemo-nos por diversas vezes perdidos, interrompendo a história do Inglês, 

avançando no relato de viagem, interrompidos por fatos históricos, discursos, monólogos, ou 

reflexões sobre a própria narrativa. A variedade (ou volubilidade) de gêneros também aponta 

para um interesse do autor em utilizar das estruturas tradicionais, de modo a moldá-las para 

satisfazer as necessidades de sua história, que, contada através de um narrador que se faz 

constantemente em diálogo, possui outras exigências. É na própria desautomatização da 

estrutura narrativa, do narrador-personagem como autor ficcionalizado, que Ruy Duarte de 

Carvalho começa a estabelecer o efeito de estranheza. A explicitação das relações 

intertextuais da narrativa também corrobora para que isso aconteça. A todo o momento, o 

narrador-personagem cita, indiretamente ou diretamente, outros autores, principalmente os 

textos de Conrad e Henrique Galvão e, até mesmo, obras do próprio Ruy Duarte de Carvalho, 

trazendo o autor ficcionalizado ao texto, como já foi dito. Irei transcrever alguns trechos, mas 

as citações estão presentes em praticamente todas as páginas do livro: 
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Voltaste a pegar nos Pastores...? (idem, p. 13) 

 
[...] ao longo de vários meses, vai assistindo à decomposição do cadáver da sua 

vítima até que acabam por aparecer no local, a invocar a posse, enquanto herdeiros 

[...] um mulato que se diz seu filho e um conde belga, d‘Artois, presumível parente, 

figura que ―epilogava no sul de Angola uma vida fértil em escroquerias e ninguém 

sabia de onde vinha e nem para onde ia‖ [...] (idem, p. 16). 

 

[...] um livro de texto em cursos de literatura inglesa: Aspects of the novel, de E.M. 

Forster. Pergunta-se ele aí se o autor deve fazer ou não confidências acerca das suas 

personagens. E conclui pela negativa. [...] quebra o envolvimento, produz lassidão 

intelectual e emotiva, não é criativo e desvia o leitor para os próprios enredos 

pessoais do autor, pode dar facécia... e um autor que exponha e se exponha 

demasiado acerca do seu próprio método não pode senão quando muito, revelar-se 

meramente interessante. Embora!... (idem, p. 37). 

 

Nesses trechos, há um claro diálogo traçado com outros autores, tal diálogo sendo 

explicitado para o leitor. Além disso, há alusão às obras de Ruy Duarte de Carvalho, como 

Vou lá visitar pastores.  Porém, não temos nem uma convergência, nem uma divergência de 

opiniões e pensamentos. Os autores citados são, por vezes, trazidos para que Ruy Duarte de 

Carvalho subverta seu texto. No trecho da página 37, o narrador descreve e reflete sobre como 

deveria se comportar, de acordo com o que dizem os estudos literários da literatura inglesa, 

mas logo percebemos que seu narrador não será como o anunciado em Aspects of the novel – 

o leitor espera, na realidade, uma ruptura: ―Embora!...‖. Enquanto o narrador de Conrad guia 

o leitor, mas de maneira sutil, o narrador de Ruy Duarte de Carvalho se coloca 

constantemente, questionando a própria narrativa, evidenciando suas referências, seus 

diálogos com os pastores kuvale, seu entendimento do lugar onde se encontra dentro desse 

diálogo. Os papéis do Inglês tem esse caráter subversivo muito presente, como se pode ver 

quando passamos para a primeira parte dos e-mails, intitulada ―A estória, a bem dizer‖.  

Pensando estar adentrando na história que o autor se propõe a contar à destinatária, 

mais uma vez as expectativas do leitor são quebradas, pois não teremos exatamente a estória 

em si (ou a bem dizer). Temos, primeiro, uma apresentação da história, com suas devidas 

referências a Henrique Galvão, assim como uma crítica à representação única e fantasiosa da 

África: 

 

―[...] nesta África concreta de que tu, e todo o mundo, tão pouco realizam no exacto 

fim deste século XX fora de um imaginário nutrido e viciado por testemunhos e 

especulações que afinal se ocupam mais do passado europeu que do africano‖ (p. 

idem, 2007 p.12).  

 

É visto que não é isso que o narrador pretende fazer. Mais que tentar representar a 

imagem ―correta‖ da África, utilizar-se-á de estratégias para evidenciar esse processo de 



79 
 
 

escrita e discutir o que é estar lá, em contato com o estranho, demonstrará a impossibilidade 

de apresentar uma realidade que se possa apreender na sua totalidade e irá criar o efeito de 

estranheza a partir da própria estrutura narrativa do romance. Logo nos e-mails 1, 2, 3 e 4, o 

caráter meta-narrativo já faz com que não nos sintamos confortáveis com o que o narrador nos 

conta, ao evidenciar suas estratégias para desenvolver a escrita, estamos cientes de cada 

discurso que percorre sua invenção, cada recorte que faz de outros autores, e fica claro que há 

possibilidade para outros olhares, outras imagens que não aquelas. Se, segundo Friedman 

(2002), quanto mais o autor fala sobre si ou conta com a sua voz o que se passa com seus 

personagens menos ilusão do real temos, em Os papéis do Inglês temos um narrador que 

assim se dirige: 

 

―Resistirias tu e não liquidaria eu qualquer eventual interesse que tivesse sido já 

capaz de despertar-te para esta estória, se a decisão de ta contar ou não me levasse a 

deter-me primeiro, e para não perder a embalagem, no que andará a passar-se por 

aqui, onde venho há um ano?‖ (idem, 2007, p. 19, itálico meu).  

 

O narrador diversas vezes se dirige à destinatária, como no trecho acima. O narrador 

de Ruy Duarte de Carvalho é, claramente, um eu em diálogo com um tu. Essa interlocução 

que o narrador tem com ela, porém, é confundida com a do leitor, pois, enquanto lemos, 

esquecemos que o narrador está se dirigindo à destinatária – principalmente quando faz esses 

tipos de pergunta direta. O fato de a destinatária não ter nome e só ser mencionada na 

dedicatória – ―Para a destinatária que se insinua e instala no texto [...]‖ – facilita seu 

desaparecimento, restando a sensação de que o narrador fala com o leitor, dirige-se a ele. É 

interessante notar, aqui, que, enquanto a estratégia de interlocução de Marlow com os 

marinheiros (e com o leitor, que se aproxima dos marinheiros), ajuda na criação de certa 

verossimilhança, as estratégias de interlocução de Ruy Duarte de Carvalho com a destinatária 

(leitor) traz a dúvida – ―[...] E não te espantes nem penses que é tudo, afinal, invenção minha. 

Do que inventar dar-te-ei notícia explícita.‖ (idem, p. 28). Duvidamos da veracidade do que 

está sendo narrado, certo incômodo surge, principalmente quando, por longas páginas, o 

narrador se detém em reflexões extensas. 

Um olhar atento, entretanto, demonstra que, nas digressões do narrador está a 

construção da história do Inglês, o seu Archibald Perkings. No decorrer da sua viagem 

etnográfica, o narrador-personagem constrói a sua narrativa com os fatos que vão se 

sucedendo. Conta a história do Inglês, segundo Henrique Galvão, e questiona os espaços em 

branco deixados pela narrativa, espaços que se propõe a preencher. Desse modo, o narrador de 
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Ruy Duarte de Carvalho também constrói sua narrativa de modo que o leitor espere, em seu 

final, o esclarecimento dos fatos: quem é o branco que odiava as brancas? Por que odiava as 

brancas? Por que matou o Grego? etc. O mote para sua busca se inicia quando, mais uma vez 

em diálogo com personagem que estará em muitas de suas obras, Paulino, o narrador descobre 

que o avô de Paulino poderia ter alguns papéis, que poderiam ter pertencido ao falecido 

inglês: 

 

O tal avô, depois de ter visto matar-se com um tiro no peito, já o pessoal se tinha 

posto todo em fuga, ficara com as coisas do homem e sem saber o que fazer. 

Para mim, e como não, esta era uma nova estória a inaugurar-se. ―E esse avô?‖ 

―...Ah! esse avô já morreu, mas não faz assim tanto tempo, já foi depois da 

independência...‖ ―E ele fazia o quê, esse avô, no serviço desse branco?‖ 

―...Cozinhava, parece, e era o operador do travão, o homem do coice, no serviço do 

carro de boer...‖ [...] 

[...] O sobressalto imaginativo e a expectativa a que me tinha conduzido a revelação 

do Paulino, acabaram por fazer com que, daí pra frente, [...] me surpreendesse a 

divagar à volta do que me ocorria emprestar à personagem do Inglês. [...] 

[...] E se eu ensaiasse, então, um golpe de cintura mas à minha maneira e em vez de 

propor-me escrever para alguém, para muitos alguéns, me limitasse, singela e 

humildemente, a escrever a alguém? [...] Então avante, tenho dez dias à minha 

frente, fará de conta agora que são e-mails, como foi da outra vez com as cassetes 

para o Filipe, nos Pastores... (idem, p. 22-24). 
 

Esse trecho é cheio de diálogos. Temos o diálogo com Paulino, com o texto de 

Henrique Galvão, com um destinatário que se cria e com o leitor, que deve ―aceitar‖ a nova 

configuração da narrativa, que não muda sua estrutura textual, mas que tem a característica de 

―serem e-mails‖ adicionada ao texto – ―fará de conta agora que são e-mails‖. 

Passando-se para a parte em itálico datada 25.12.99, há uma discussão sobre a 

experiência, que parece só poder surgir quando você se encontra alheio àquilo que lhe é 

familiar, vendo e entendendo essa alteridade a partir daquilo que se conhece: ―[...] Mas ela, a 

experiência, constitui-se a partir das referências. As do mundo e do tempo anteriores. E é a 

esse mundo anterior que a ordem das coisas, e da própria experiência, me impõe dar 

testemunho‖ (idem, p.25). Em consonância com a antropologia pós-moderna, nas anotações 

do narrador etnógrafo há a constatação que a experiência compete entrar em contato com o 

estranho e também deixar-se estar nesse contato. Não adiantaria simplesmente passar um 

curto tempo nesse estado para falar do outro. Assim como seria impossível falar do outro sem 

ser interpelado por aquilo que já viveu, por aquilo que intrinsecamente o constitui e ser 

mudado por essa interação, de alguma forma. 

Uma digressão se faz necessária, vale a pena recuperar o que diz Walter Benjamin, em 

seu ensaio sobre o narrador, ao refletir sobre a morte da narrativa. Diz o autor:  
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O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o 

surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o romance da 

narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é que ele está essencialmente vinculado ao 

livro. A difusão do romance só se torna possível com a invenção da imprensa. A 

tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza fundamentalmente 

distinta da que caracteriza o romance. O que distingue o romance de todas as outras 

formas de prosa [...] é que ele nem precede da tradição oral nem a alimenta.  Ele se 

distingue, especialmente, da narrativa. O narrador retira da experiência o que ele 

conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas 

narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do 

romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas 

preocupações mais importantes e que não recebe conselhos e nem sabe dá-los.  

(BENJAMIN, 1987, p. 201). 

 

A narrativa de Ruy Duarte de Carvalho é um romance, mas que se configura de 

maneira diferente do romance tradicional, como foi possível verificar até agora. Esse trecho 

do texto de Walter Benjamin é interessante porque nos auxilia a pensar sobre a estratégia do 

autor de criar relações diversas de diálogo, seu texto por vezes traz esse caráter dialógico, 

polifônico – no sentido apontado por Bakhtin. A todo o momento, o narrador entra em contato 

com discursos e ideologias diversas presentes nas falas de outras personagens, que, apesar de 

serem transmitidas a partir do olhar do narrador, contém características próprias, além de o 

diálogo estar presente nos diversos textos teóricos e literários que, em colagem, compõem o 

romance. Não somente isso, mas a história de Archibald Perkings é inventada durante a 

narrativa da viagem do narrador-personagem, claramente influenciada por suas experiências 

(passadas e presentes). Da mesma forma que Marlow, o narrador-personagem de Ruy Duarte 

de Carvalho tem um conhecimento a ser transmitido, advindo de suas experiências. Porém, a 

experiência do narrador-personagem de Ruy Duarte de Carvalho se apresenta menos 

individual, sendo resultado de compartilhamento. O próprio caráter intertextual demonstra 

isso, além de paralelos que podem ser apontados entre personagens que o narrador encontra 

ou conheceu e os personagens da narrativa de Archibald Perkings. Temos a sugestão de 

duplos relacionando personagens: duplos entre Archibald Perkings, o pai do narrador 

personagem, o próprio narrador-personagem; entre o Ganguela-do-Coice e o avô de Paulino, 

assim como o próprio Paulino; entre o primo Kaluter e o Grego, dentre outros. Esse caráter, 

ao meu ver, adiciona, intensifica o efeito de estranho produzido na narrativa. É possível 

observar isso nos seguintes trechos: 

 

O meu pai tinha-me dito que, já agora, se estava a ir de vez em quando a 

Moçâmedes, um dia, tendo tempo para me meter pelo deserto e procurar aí alguém 

do pessoal da caça que tinha sido o seu, podia perguntar por uns papéis que tinha 

deixado para trás, na casa da Bomba [...] 
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[...] Para o meu pai esses papéis já não tinham interesse nenhum, mas havia entre 

eles uns manuscritos antigos que comprara a um Ganguela no curso de uma das 

suas viagens [...] 

[...] o raciocínio de agora não podia deixar de pôr-me a estremecer: então o branco 

que tinha comprado ao avô do Paulino os papéis de um ―estrangeiro‖ que tudo me 

estimulava a identificar como o Inglês do Galvão, não podia muito bem ter sido o 

meu finado pai? (idem, p. 31, itálico meu). 

 

Os papéis do meu pai, e logo os do Inglês na engenharia da minha imaginação e das 

conjecturas que destilava, na pista deles eu estava, já, então, seguramente, e eram 

um tesouro a procurar. (2007, p. 38, itálico meu). 

 

Ou então não era eu que vinha ali, era o sujeito da minha própria ficção. (idem, p. 

109, itálico meu). 

 

Pelas diferenças de pensamento e por ter estado toda a viagem a assediar o narrador, 

ele deseja também matar Kaluter, assim como o Inglês mata o grego e ainda 

acrescenta: ―O Grego poderia ter-se finado assim‖ (idem, p. 116). 

 

[...] os hipotéticos papéis do Inglês, os presumíveis papéis do meu pai, seguramente 

os meus, os ―meus papéis‖ de tantas correrias [...] (idem, p. 161). 

 

 Essa estranheza provocada pelo duplo, apontando para a relação entre estranho e luz, 

aparece explicitamente em: 

 

Parece levantar-se o vento leste e há uma luz magnífica. [...] os óculos bifocais 

pousados à minha frente enquanto uso os de ver só ao pé, devolvem-me a imagem 

dupla, e deformada pela curvatura das lentes, de um sujeito de barbas brancas que 

escreve debruçado sobre um caderno... até quando? 

Imodéstia inconfessável: vem-me à ideia aquele pintor japonês, um louco do 

desenho, que esperava vir a revelar aos setenta anos toda a verdade do universo 

[...] (idem, p. 60). 
 

Penso que esse trecho alude ao provável projeto de Ruy Duarte de Carvalho que, como 

apontamos, traz o estranho para apontar uma verdade que traz luz. Mas será essa uma verdade 

única? Adentrando ainda mais na análise do romance, vamos encontrando algumas 

possibilidades de resposta. 

A construção é feita, aos poucos, com tudo o que o narrador experiencia e tudo o que 

já experienciou, sua bagagem. Dessa bagagem, temos pleno conhecimento. Como foi dito, o 

autor cita indiretamente ou diretamente outros textos, enquanto constrói a sua história. Traz, 

por exemplo, nomes renomados da antropologia e os ficcionaliza: ―[...] Nesse encontro de 

professores em Londres, donde Perkings estava agora a sair ao desembarcar na Strand (the 

inner circle train from the City), Radcliff-Brown fizera de novo uma intervenção brilhante 

[...] (idem, p. 49)‖. A propósito, nesse trecho há citação direta, em língua inglesa, do conto de 

Conrad que analisamos em capítulo anterior, ―The return‖. O autor irá utilizar muito desse 

conto para situar o leitor sobre o que motivou Archibald Perkings a largar tudo e ir viver uma 
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vida solitária. Aqui, a intertextualidade com Conrad é explícita e o autor claramente constrói e 

descontrói as narrativas que cita de forma que elas sirvam para o que ele pretende dizer: 

 

À sua volta, ―canalizados pelas paredes nuas da escadaria, os homens subiam 

rapidamente; as costas eram todas iguais – quase como se eles envergassem um 

uniforme; as caras de indiferença eram diferentes mas sugerindo um parentesco 

entre si, como as caras de um grupo de irmãos que, por prudência, aversão ou 

cálculo, quisessem ignorar-se; e os olhos, vivos ou parados; their eyes gazing up the 

dusty steps; their brown, black, grey, blue, tinham todos a mesma expressão, 

concentrada e ausente, satisfeita e vazia‖. Saiu dali não para casa mas para a ponte 

Waterloo, sobre o Tamisa. (idem, p. 52). 

 

 A narrativa de Conrad se faz presente, em português e em inglês. Mais uma vez, a 

estratégia narrativa de Ruy Duarte de Carvalho causa o efeito de estranho no leitor. Cita ―The 

return‖ diretamente, mas faz alusão ao Coração das Trevas quando diz que Archibald 

Perkings ―saiu dali não para casa mas para a ponte Waterloo, sobre o Tamisa‖. O Tamisa, 

como foi visto no capítulo anterior, é a primeira paisagem que temos no romance de Conrad. 

 

[...] A misty rain settled like silvery dust on clothes, on moustaches; wetted the faces, 

vanished the flag-stones, darkned the walls, dripped from umbrelas… Alvan 

Hervey, na novela do Conrad (The return) onde estou a situar o meu Archibald 

Perkings, já deste conta, não vai primeiro a ponte Waterloo nenhuma, segue 

diretamente para casa. [...] Via-o sem esforço, numa tarde londrina chuvosa assim, a 

misturar-se com a multidão da Strand no momento exacto que antecedia o fim do 

mundo e de si mesmo. [...] Mas a cruel, porque demolidora embora complacente, e 

despeitada sem dúvida mas só cortesmente azeda ironia com que Conrad contrói o 

perfil do burguês, conformista, formal, snob e calculista de Alvan, não pode caber 

ao Perkings que eu próprio tenho vindo a trabalhar [...] (idem, p. 52-53). 

 

 A estratégia da subversão fica clara, ao mesmo tempo em que a relação que mantém 

com as obras do autor demonstra-se ainda mais profunda. Não podemos esquecer que a luz 

que tantas vezes aparece no romance de Ruy Duarte de Carvalho não é oposto às trevas de 

Conrad. As trevas de Conrad, afinal, trazem certo tipo de luz, esclarecimento, e as 

intervenções do narrador de Ruy Duarte de Carvalho em seu texto apontam para isso: 

 

[...] Estava parado no meio da ponte a reconhecer, na margem direita do Tamisa, os 

contornos e a luz de um poente chuvoso fixados daquele lado, há mais de 100 anos, 

numa famosa aquarela de Turner. Sentia-se era tomado por uma imensa fadiga. (p. 

56) 

 

[...] segundo tradução para português das Histórias Inquietas feita por Carlos Leite – 

―compreendeu num clarão de luz que não se alcança a felicidade através da moral. 

Esta revelação foi terrível. Viu que nada do que sabia importava minimamente. Os 

actos dos homens e das mulheres, o êxito, a humilhação, a dignidade, a derrota – 

nada disso importava. Não era questão de mais ou menos sofrimentos, desta alegria, 

daquela dor. Era uma questão de verdade e de falsidade – era uma questão de vida 
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ou morte‖. E que ―tal como uma paisagem se revela completamente, vasta, intensa, à 

luz de um relâmpago, também ele pôde ver, neste curto momento, toda a imensidão 

do sofrimento que uma centelha de pensamento humano pode conter: não pode 

existir vida sem fé nem amor – fé no coração humano, amor dum ser humano!‖. 

(idem, p. 57). 

 

 A menção da narrativa de Conrad, colocando em evidência tantas vezes a ideia de luz 

– ―os contornos e a luz‖; ―clarão de luz‖ –, penso, não é por acaso, Ruy Duarte de Carvalho 

corta e cola a narrativa de Conrad para dar ênfase ao caráter da luz, sendo que, como vimos, 

Conrad enfatiza muito mais as trevas na sua escolha lexical, pavimentando, assim, o caminho 

que nos levará à luz de Os papéis do Inglês. Ruy Duarte de Carvalho se apodera das trevas de 

Conrad, que trazem a ideia do esclarecimento como barbárie, para falar de sua visão da 

possibilidade de conhecimento que suscite luz. Em um trecho do romance, o narrador-

personagem discorre sobre isso: 

 

Ninguém fala hoje de darwinismo, é certo. Mas o iluminismo e o evolucionismo 

estão implícitos em toda a produção ideológica e intelectual que vigora e ainda e 

sempre omnipresentes e dominantes, cientes já dos seus maiores pecados do 

passado, na aferição da qualidade dos homens segundo escalas físicas, primeiro, e 

depois segundo uma hierarquização das culturas, mas a fundamentar o mesmo 

espírito de império, ainda quando disfarçados de um igualmente abjecto 

paternalismo que confere a uns o direito de decidir, benemérita e providencialmente, 

pelos outros e em nome dos outros, o ignorantes e os atrasados, os coitados. E esses 

uns e outros somos todos nós, uns para os outros e por aí fora e sempre em função 

do ganho do outro. (idem, p. 151).  

 

Avançando na análise, aponto que o mesmo motivo do horror de Alvan Hervey é 

utilizado por Ruy Duarte de Carvalho como mote para a saída do Inglês de Londres. A reação 

de Archibald Perkings e de sua mulher, entretanto, difere da reação das personagens de 

Conrad: 

 

[a mulher de Perkings diz] que foi tudo um equívoco, uma precipitação, também não 

mantém [Perkings] com ela, é evidente, a querela da estória de Conrad. [...]  

[...] Archibald não suporta, de fato, é dar-se conta que a mulher não é, 

desgraçadamente para o caso, tão desprovida de génio como chegou a pensar. [...] 

(p. 57-58). 
 

 Vejo que, como a personagem de Conrad, Ruy Duarte de Carvalho posiciona Perkings 

em um caminho para o conhecimento de uma verdade. Para análise mais profunda dessa ideia, 

trago o seguinte trecho: 

 

Guardo uma nota tirada quando andei a reler a Viagem ao Fim da Noite, na tradução 

do Aníbal Fernandes onde Céline diz: ―Para onde ir agora, pergunto, depois de não 

possuirmos em nós a soma bastante de delírio? A verdade é uma agonia sem fim. A 
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verdade deste mundo é a morte. Precisamos escolher: mentir ou morrer. E eu nunca 

consegui matar-me‖. Archibald Perkings, o nosso herói, iria até o fim. (idem, p. 59).  

 

 Para mim, nesse trecho é claro que o narrador-personagem de Ruy Duarte de Carvalho 

é detentor de uma verdade, uma verdade revelada pela morte de Archibald Perkings. Fazendo 

uma relação entre Marlow e Perkings, diria que se cria a expectativa de que Perkings 

encontraria uma verdade ainda maior, pois Marlow não vai até o fim. Se fosse, teria 

terminado como Kurtz, morto. Mas Marlow vive. Como Kurtz, a personagem de Archibald 

Perkings ―iria até o fim‖.  

 

4.3 TESOUROS 

 

O acordar é fácil e acompanha a emergência da luz, [...] 

estou no meio de um espaço que me tem servido de 

referência pela vida fora, em plena vigência de uma 

hipótese [...] Por isso me coloco mansa e cautelosamente 

perante mim mesmo e o que me cerca, não tanto, em 

consciência, para aproveitar, quanto para me entregar e 

não estragar, impedir, viciar ou destruir (CARVALHO, 

Os papéis do Inglês, 2007, p. 45). 

 

 Teremos a resolução do mistério do Inglês? Poderá a jornada por seus papéis e o 

conhecimento de sua experiência através deles trazer essa verdade? O que virá desse 

autoconhecimento provocado pela jornada meio ao estranho? Ao, ―mansa e cautelosamente‖, 

serem todos colocados perante si mesmos e o que os cerca, teremos destruição? Ou tesouros? 

A partir da apresentação dos fatos que culminaram na saída do Inglês de Londres, temos 

apresentação de uma história que trará a ideia de uma busca por tesouros, que se junta à busca 

dos papéis do Inglês. O narrador-personagem faz uma digressão para contar a história de 

Alves Reis: 

 

[Alves Reis] fugiu com um enorme tesouro e acabou por vir refugiar-se [...]. 

[...] Da continuação dessa conversa, e das suas consequências, falarei mais à frente e 

por isso não vou passar assim tão de raspão pela própria estória de Alves dos Reis. 

Ela situa-nos, por outro lado, plenamente na época que nos interessa, e além disso 

fascina-me, e é a partilhar que a gente se entende. (idem, p. 64 itálico meu). 

 

[Alves Reis] Volta, ao longo da instrução do processo, a produzir abundantes 

falsificações [...] uma crise mística acabará por convertê-lo ao cristianismo radical 
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de que as suas Confissões, escritas na cadeia, vão dar generoso testemunho. Essas 

Confissões, pormenor importante para a nossa estória, são dedicadas ―Aos que 

buscam os tesouros do mundo‖ porque, segundo S. Mateus, ―onde está o teu tesouro 

está também o teu coração‖. (idem, p. 70). 

  

Expõe-se a ganância do homem por tesouros, assim como faz o marfim na narrativa de 

Conrad, e associa-se a ideia de tesouro ao que temos dentro do coração, em nosso íntimo. 

Coloca-se, assim, uma dúvida. O tesouro será, mais adiante na narrativa, relacionado ao 

Inglês, mas será mesmo que o tesouro que encontraremos é o tesouro como o de Alves Reis 

ou, mesmo, o marfim de Kurtz? Já digo que haverá uma desconstrução da ideia de o que é um 

tesouro, o que é realmente valioso, assim como a explicitação da relação entre o coração 

humano e tais tesouros. 

É esse um ponto interessante, pois, numa busca pelos papéis do inglês, que se revela 

mais como uma busca de si – fazendo aqui mais um paralelo com O coração das Trevas –, a 

única maneira de realmente se conhecer – aquilo que está em seu íntimo – é no contato com o 

estranho. Diversas vezes vejo que o narrador-personagem se coloca em situações em que 

acaba por entender mais sobre sua própria relação com o mundo e com o outro através de seus 

encontros e suas experiências em terreno estranho. O narrador-personagem, por exemplo, 

encontra um ciclista que estava dando a volta ao mundo de bicicleta. Eles não se entendem 

muito pela falta de conhecimento mútuo de suas línguas-mães, mas acabam se comunicando 

com gestos. O narrador comenta como não entende a razão por trás do empreendimento do 

ciclista, mas conclui: ―[...] fez-se-me luz e disse: se eu não entendo, embora queira, as razões 

do ciclista, que é meu irmão no desconcerto e na inconsequência, como exigir que um primo 

retornado entenda as minhas, se o não quer fazer?‖ (idem, p. 114). A escolha de palavras é 

essencial: fez-se-me luz. O esclarecimento vem da consciência de que não há como se 

compreender completamente o outro e que acabamos descobrindo muito sobre o mundo à 

nossa volta e sobre nós mesmos nessa interação. 

Parte importante da narrativa traz, ―como num filme‖ (p. 77), em forma de texto que 

se assemelha a um roteiro, uma cena que ocorre entre o Inglês e o Ganguela-do-Coice. Refiro-

me à parte do livro intitulada Intermezzo (idem, p.77).  Na descrição da cena, há Perkings, 

tocando um violino, a ler partituras, e o Ganguela que se põe a tocar ao seu lado: 

 

Toca violino. O Inglês toca violino, de tempos a tempos e ao cair da tarde. Repete 

quase sempre séries infindáveis de frases musicais, vira a pauta, ensaia um trecho à 

frente, raramente executa uma qualquer apreciável extensão de música. [...].  

O fenômeno insinuou-se de forma subtil. O Ganguela, cozinheiro e carreiro do 

coice, calado sempre, passou a vir agachar-se aos pés do Inglês, quase encostado 

às pernas altas do branco. Da primeira vez veio com uma caixa de madeira, espécie 
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também de rabeca, aparelhada em peças cortadas à catana. Esperou por uma das 

pausas, fez o gesto mas deteve-se, deixou passar mais três ou quatro, e 

imediatamente a seguir à que lhe trouxe a coragem, plangeu um som de sua lavra. 

Ninguém reagiu. [...]  

Da terceira vez, finalmente, foi de kissanje que o Ganguela se apresentou, um 

desses kissanges dos mais completos, com caixa grande de cabaça antiga. Tomou a 

posição habitual, ensaiou o tom já na primeira pausa, verteu no ar o choro das 

palhetas, prolongou a escorrência, deteve o fluxo com um remate brusco. O Inglês 

endireitou o corpo, firmou-se com força na perna esquerda para dar melhor apoio 

ao ombro do Ganguela, fixou-se na pauta e rasgou as horas, crepusculares, mornas 

ainda, do fim da tarde nos confins do Kwando.  

Uma importante alteração ao programa viria a dar-se quando, na estação seguinte, 

o Inglês passou a vir acompanhar, na sanzala, os solos de kissange do Ganguela, 

surdina morosa em noites de lua e frias, e nos intervalos de alguns trechos mais 

sentidos era o lancinante contraponto do stradivarius que vinha dilacerar o peito de 

tantos homens, de tanta raça e tão sós. (CARVALHO, 2007; p. 77-79). 

 

Na primeira tentativa, um pouco desajeitados, vão cada vez mais conhecendo o ritmo 

um do outro. Vejo os ritmos e instrumentos, assim como a partitura do Inglês, criando a 

sensação de estranheza em ambas as personagens, pois traz a ideia familiar às duas, a ideia da 

música, porém de forma a desestabilizar essa ideia, traz a potencialidade para o 

questionamento – que é esse instrumento peculiar? Que são esses rabiscos no papel? –, que, 

através do compartilhamento, torna-se conhecimento novo e passa a ser familiar. Inglês e 

Ganguela entrelaçam suas melodias como uma trança, em que ambas as partes podem ser 

vistas em seu mergulho entre a outra, num todo heterogêneo. O Ganguela, depois de debruçar-

se sobre a pauta de música com seus símbolos estranhos a serem decifrados, passa a ficar cada 

vez mais confiante. O inglês, posteriormente, também passa a acompanhar os solos do 

Ganguela na sanzala, havendo, assim, um completo diálogo entre as culturas, em que ambas 

as personagens aprendem muito sobre o outro e sobre si mesmas. O que parecia um som 

obscuro no primeiro encontro de instrumentos demonstrou-se uma possibilidade maior de 

melodias. 

Para mim, esse trecho engloba muito do que o romance de Ruy Duarte de Carvalho 

pretende transmitir, sua luz. É também no Intermezzo que tomamos conhecimento de fatos da 

infância de Perkings que serão utilizados para criação do efeito de estranho, com a 

culminância em seu sentimento de horror – fazendo alusão à personagem de Conrad, Kurtz. É 

descrito como o Inglês se vê em um surto de horror ao constatar que manteve relações sexuais 

com a mesma mulher que seu pai, trazendo à tona a memória infantil de quando viu a cena em 

que o pai se relacionava com a amiga de sua mãe: 

 

A brancura da camisa à contra-luz, as pregas que faz sobre o volume diminuto mas 

agressivo do peito, e depois da maneira como tudo se preenche até meia altura dos 

quadris cavados e aí se ilumina o fulvo sinal que coroa as linhas que cerram as 
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coxas, [...] Os pés nus da mulher, tão fina e nitidamente definidos cada vez que se 

iluminam, são um detalhe irremediavelmente líquido e o Inglês vê-se sem defesa [...] 

Please beat me, oh! please beat me, you bloody dog, oh! please beat me! O ingles 

acorda ao sobressalto de um eco da memória para constatar que segura firme, com 

ambas as mãos e de encontro a si, as ancas de uma mulher vergada. Sente-se 

pulsante dentro de uma carne ampla, quente e alagada, as duas próprias coxas 

aderem molhadas ao posterior das coxas dela [...] 

[...] inunda-a a face desfeita e aberta, esbofeteia-a com fúria [...] (idem, p. 82-83). 

 

Archibald terá então doze anos [...] O desenho de Archibald é um pretexto para 

estar ali e olhar a amiga da mãe. [...] Veste calças de montar e botas altas e, 

perturbação limite, uma camisa imaculadamente branca, aberta no peito [...] (idem, 

p. 84-85). 

 

[...] e pelo choque de ver dois corpos brancos semi-nus e unidos, mas unidos da 

forma como vê fazer aos animais da farm e não como é, nos livros, com as pessoas, 

dois corpos convulsos virados ambos não um para o outro mas para o mesmo lado, 

um deles o do pai, o outro da amiga, e entre os soluções dela a palavra cão – please 

beat me,you bloody dog, please beat me – e o mundo a enrolar-se à volta deles e à 

sua, e a mola de um horror difícil ainda de medir mas já á dimensão da vida inteira, 

o dispara dali, arfante, para a luz crua, fulminante, que se alaga para além do pátio 

(idem, p. 87). 

 

Do percurso que fez dali até casa, para onde se encaminhou institivamente, 

Archibald guardará apenas a memória dessa luz ofuscante e a memória de uma 

imponderabilidade dolorosa [...] O que lhe inspirava um asfixiante horror não era 

sequer a perturbação introduzida assim na imagem que tinha do pai, era antes a 

repulsa por sentir que se sujara a si mesmo e ao pai ao assistir àquilo, e era 

também o fascínio do acto [...] 

 

[...] Atira-se contra a porta de rede do cerco das aves e abate, inexoravelmente, 

uma a uma, todas as capotas, e as galinhas, e os patos, e o casal de pavões [...] 

(idem, p. 89). 

 

 Ao ser confrontado com a memória recalcada da infância, Perkings sente o horror, 

produzindo-se o estranho, pelo retorno de complexos infantis. Como Conrad, Ruy Duarte de 

Carvalho parece utilizar-se de algumas categorias de Freud para trazer o sentimento de 

estranheza. Assemelhando-se ao complexo de Édipo, Perkings tem relações com a mesma 

mulher que seu pai, a mesma pela qual nutria paixão quando era mais jovem. Mais tarde, fora 

do Intermezzo, o narrador continua a narrativa, apontando essas relações: 

 

O que sei, e posso introduzir já, é que Archibald Perkings, depois da cena com a 

Americana, se viu de súbito iluminado pela revelação demolidora de que aquele 

corpo de adolescente tão perturbante numa mulher já entrada em anos, ruiva e sem 

peito, era o mesmo que vira, muitos anos antes, sob o seu pai e entre os arreios e o 

cheiro a couro da cavalariça da farm da sua infância [...] O que o acometeu nesse 

instante, e o levou a desencadear, sem controle, toda aquele escândalo 

cinematográfico [...] foi uma repulsa visceral [...] por ver-se assim a cometer 

comércio carnal com fêmea que o seu próprio pai conhecera. (idem, p. 118). 

 

 Desse momento em diante, os fatos se sucedem para que, depois de ser confrontado 

com a memória de seu pai, seja o Inglês confrontado com o tesouro que o pai – também na p. 



89 
 
 

89 do livro – diz estar aos arredores de onde se encontrava. Para o Inglês, ―Há muito tempo 

[...] de tesouros, nos últimos anos [...] tinha lá querido saber‖ (idem, p. 123). O Grego, por 

outro lado, tinha querido saber ―[...] E aproveitara, desde que viera juntar-se-lhe, todas as 

ausências de Archibald, quando este se afastava na caça, para vir aqui, guiado pelo quioco 

[...]‖ (idem). O horror final, que leva ao surto do Inglês que mata o Grego, todos os animais 

da vítima e, depois, a si – relacionando-se com a cena trazida de sua infância, em que o horror 

que sente pela cena de seu pai com a amiga de sua mãe o leva a abater todos os animais da 

fazenda – é explicitado quando Perkings se depara com ―[...] gesto de brutal espoliação por 

parte do Grego‖ (MORAES, 2012, p. 84): 

 

[...] A pirâmide estava completamente derrubada [...] enxadas às centenas e 

instrumentos de ferreiro de manufactura sem dúvida muito antiga, crânicos humanos 

e de animais domésticos [...] 

Archibald ficou muito tempo a olhar para aquilo. O Gangue-la-do-coice veio sentar-

se ao lado. Na cabeça dos dois era evidente estarem perante o que restava de cultos 

muito antigos de apelo à chuva. [...] Na do avô do Paulino talvez prevalecesse o 

estarrecimento perante a monstruosidade do sacrilégio e a dimensão das 

consequências [...] Na do Inglês, fervilhava o desconcerto, a perplexidade, a raiva, o 

horror. (idem, p. 124). 

Era isto então que o Grego visava quando em Salisbúria falara a Archibald em 

passar de receptor de marfim a produtor do mesmo [...] um plano em que 

intervinham a Americana e o Belga para além do próprio Grego [...] A raiva era que 

não poderia de deixar ocorrer a Archibald Perkings [...] perante a monumentalidade 

de uma barbárie como a daquela demolição que se exibia agora à sua frente. E o 

horror era por não poder deixar de vir a ter que confrontar-se, no imediato, com o 

autor de tudo aquilo, um monstro com quem andava candidamente a privar fazia já 

tanto mês, e isso sim, era uma coisa insuportável. (idem, p. 125). 

 

É importante que o narrador traga tanto as impressões do Inglês, quanto as do 

Ganguela-do-coice. A relação entre esses pontos de vista será colocada até o final da 

narrativa. Sobre esse trecho, Anita Moraes faz comentário importante, discorrendo como: 

 

O suicídio de Archibald também será associado a um gesto de brutalidade, o rapto 

da menina, mulata-muda, a quem o protagonista tinha decidido ter como esposa 

(segundo carta a irmã, p. 175). A barbárie impera na Angola colonial (o destino da 

menina será a opressão e exploração, certamente). Os motivos da brutalidade no 

passado ressurgem, porém, no presente, atando a década de 1920 aos finais do 

século [...] (MORAES, 2012, p. 84-85). 

 

A recordação do passado para se pensar o presente, comentada anteriormente, também 

se dá aqui. Faz-se importante a relação entre a abertura do romance, em que o nosso narrador-

personagem encontra-se em uma pedreira, e a volta dessa pedreira, agora, no desfecho de tudo 

(MORAES, 2012). Tudo está relacionado, tudo está em diálogo. 
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Por fim, quando há a resolução dos mistérios que acabam por circundar o livro, 

quando o narrador-personagem encontra os papéis do Inglês – de seu pai, seus – e narra o que 

ali havia para a destinatária – o leitor – tudo acontece rapidamente. É necessário ler 

cuidadosamente para que não percamos o desfecho da trama. Os fatos se desdobram sem um 

clímax, como normalmente temos em romances que envolvem um mistério. Vejo-me a 

indagar o porquê disso quando chegamos ao fragmento: ―Assim, o Ganguela-do-coice tinha 

visto tudo, tinha entendido tudo. E era isso, precisamente, que pelo seu próprio punho, a 

grosso e tosco, estava escrito no caderno de Archibald: eu vi tudo‖ (p.176). Outra pergunta 

vem à mente: O que o Ganguela-do-coice viu? Mais uma vez quebrando a expectativa do 

leitor, parece-me que essa irresolução dos mistérios que o narrador-personagem propõe 

desvendar alinha-se ao projeto do autor, da negação de uma verdade única, de um ponto de 

vista único, para, antes, afirmar os diversos pontos de vista, as possibilidades interpretativas, o 

compartilhamento. A indagação do narrador-personagem sobre a moral de tudo, seguido do 

encontro de outros papéis parece evidenciar isso: 

 

Que esse tesouro esteve ao alcance do meu pai, bastava ter lido aquilo tudo até ao 

fim e procurado depois o homem que lhe vendera os papéis? Deveria dizer agora ao 

Paulino que se o seu avô e o meu pai se tivessem reencontrado poderíamos um dia, 

pelo menos uma breve vez na vida, ter ficado ricos os dois? Era esta a desprezível 

moral possível, a extrair desta estória [...] Clamar horror, horror, como faz Kurtz no 

The Heart of Darkness? (idem, p. 178). 

 

A busca como a luta, camaradas, continua. [...] Postada frente a mim a minha prima, 

quero dizer, a sobrinha do meu primo Kaluter, despenteada e linda, toda em flama, 

tinha na mão direita um par de luvas outrora brancas e na esquerda um maço de 

papéis. Para me dizer primeiro: que eu ia ter mais para ler, e entregou-me os papéis 

do branco da Namíbia; [...] Tesouros, afinal, não era disso que andava à procura? 

(idem, p. 178-179). 

 

Clamar horror, horror, como faz Kurtz? Não, ―no fim do mundo, tesouros‖ (idem, 

p.178). O título do livro nos leva à história do Inglês e o subtítulo a uma outra história, do 

Ganguela-do-coice, que não aparece em sua total descrição, mas insere a sua existência, pelas 

mãos do próprio Ganguela, com três simples palavras: eu vi tudo. Aprofundando-se mais a 

leitura, percebe-se que o enigma traçado pelo narrador e a sua resolução não é o real foco da 

narrativa. Como é visto também em ―As águas do Campembáua‖, há nas narrativas de Ruy 

Duarte de Carvalho a importância de se ver através do olhar do outro uma mesma história. 

Sendo assim, não há como representar objetivamente o ocorrido. As palavras do Inglês não 

vêm com toda a intensidade que desejávamos porque elas não poderiam trazer realmente a 
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resolução do enigma, são somente um ponto de vista. Não há como realmente apreendermos 

tudo o que aconteceu. Como afirma Anita Moraes: 

 

Qualquer coisa é verdade? Não me parece que podemos, ou que valha a pena, 

incorrer nesse tipo de vale tudo (ou de nada vale). O que sugiro é: o contar que se 

encena impede que se naturalize o representado. Sendo o real uma trama densa de 

representações (que se fazem a partir de procedimentos de ficcionalização), será 

nela, a partir dela, que agiremos. Essas representações 

participam/fomentam/legitimam ações. Combater representações naturalizadas 

implicadas em violência torna-se, parece-me, um imperativo ético. (MORAES, 

2012, p. 88). 

 

 Ao impedir que se naturalize o representado, a narrativa de Ruy Duarte de Carvalho 

contrasta com O coração das Trevas, de Conrad. Em seu fim, também, em vez de uma 

paisagem coberta pelas trevas, há: 

 

[...] uma massa pesada e compacta de céu muito escuro que de oriente se estendia 

até muito longe, uma barreira azul-cobalto por detrás das nuvens mais próximas e 

das bordaduras [...] Só o longínquo ocidente preserva uma faixa de céu limpo [...] 

de onde irrompeu então essa luz verde, rasante e limpíssima, que acontece às vezes 

e incandesce mais que ilumina [...] tudo irradiava uma espantosa luminosidade 

autónoma. De costas para o ocidente, era espectáculo destas fontes de inverossímil 

luz contra a barreira de chuva a lesta, painel total [...] havia não apenas um, mas 

dois arco-íris, altos no céu, concêntricos e assentes no perfil do verde da mata 

próxima [...] (idem, p. 181). 

 

Em metáfora de chuva e luz, Ruy Duarte de Carvalho traz uma imagem que, para 

mim, reflete o que ele pretende que surja do contato com o estranho. A possibilidade de 

pergunta e crescimento que vem desse primeiro contato, trazendo inquietação, permeado por 

uma barreira de chuva, mas que traz, também, a potencialidade de compartilhamento, que leva 

ao entendimento: do outro e, portanto, de si mesmo, do mundo, leva à luz. A inevitabilidade 

de falar de si ao falar do outro, está presente em ambos os romances, mas enquanto o coração 

na narrativa de Conrad é abatido pelas trevas, em Ruy Duarte temos tesouros – ―[...] achar que 

tesouro, a haver, há-de estar é onde o coração houver.‖ (CARVALHO, 2007, p. 179). 

Enquanto em Conrad navegamos por um céu de nuvens negras, a virada do milênio no 

romance de Ruy Duarte de Carvalho nos traz um espetáculo de luzes contra a barreira da 

chuva, que nos proporciona não um, mas dois arco-íris. 
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5 

CONCLUSÃO 

 

Procurou-se investigar como o estranho aparece no romance de Ruy Duarte de 

Carvalho, Os papeis do Inglês, e no romance O coração das Trevas, de Joseph Conrad. Foi 

demonstrado como os autores utilizam-se de estratégias narrativas para produzir o efeito de 

estranho, como suas personagens se encontram em lugares estranhos, como experienciam o 

estranho. Foi afirmado que a luz de Carvalho não é uma oposição às trevas de Conrad. 

Realmente, não o é. Vejo a relação entre os romances como a relação entre estranhos proposta 

por Ruy Duarte de Carvalho, em que ao compartilhar das trevas de Conrad, Ruy Duarte de 

Carvalho também a subverte, propondo um novo caminho. Seja a luz presente na constatação 

de trevas ou a barreira de chuva que também é permeada por intensa luz, o estranho serve 

como forma de demonstrar algo ao leitor, contar-lhe algo. E não está presente somente nas 

narrativas analisadas. 

Narrativas que lidam com o estranho para trazer algum tipo de esclarecimento – seja 

de sentimentos das personagens (que, por vezes, refletem sentimentos vigentes na sociedade) 

seja uma denúncia, seja uma crítica, seja um alerta... – não são excepcionais. Ao contrário, 

como inferi quando iniciei minhas análises, trago uma história de pesquisa em que vejo que 

esse tema se apresenta em diversas narrativas, principalmente as que lidam com estrangeiros, 

mas não somente. Exemplos de tais narrativas estão espalhados por todo o texto desta tese. 

Minhas memórias, A paixão segundo G.H., A invenção de Morel, O fantasma da Ópera. 

Filmes como The birth of a nation (1915) utilizam imagens como as construídas por Conrad 

para criar monstros e para fazer uma crítica à sociedade da época, refletindo medos e 

ansiedades de uma sociedade que vê sua estrutura social em mudança. Ainda no ano de 2019, 

narrativas que lidam com o estranho para trazer algum tipo de reflexão estão presentes. Séries 

como Stranger Things, que narra os acontecimentos que envolvem o desaparecimento de um 

menino, usam imagens que muito se parecem com as criadas por Conrad para criar o mundo 

paralelo para o qual o menino é abduzido. No episódio 4 da primeira temporada, há mesmo a 

menção de Coração das Trevas, com uma citação do livro durante uma aula de literatura. Isso 

logo depois de uma cena que mostra o mundo paralelo ao nosso, que é idêntico ao mundo 

real, entretanto, obscuro, violento e perigoso. A citação, aliás, é da cena em que Marlow 

descreve a selva em sua viagem como se estivesse indo para o coração das trevas. Como foi 

abordado, essa descrição, posteriormente, é contrastada com a imagem de Londres, traçando 

um paralelo entre as duas paisagens. Da mesma forma, o mundo em que um dos personagens 
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de Stranger Things se perde é, em linguagem cinematográfica, o mesmo que o mundo ―real‖, 

porém mergulhado por trevas. É através do contato com esse mundo estranho, e sua relação 

profunda com o mundo que já conhecem que as personagens questionam suas crenças, seus 

valores. 

Trago essas referências para demonstrar a relevância do tema em representações que 

pretendem questionar o status quo, questionar concepções cristalizadas, desautomatizar o 

olhar e fazer com que seu leitor ou telespectador veja com outros olhos – ou, através do olhar 

do outro. O contato com o estranho, a meu ver, traz em seu percurso conhecimento e 

autoconhecimento, como sugerimos a partir da análise das narrativas de Ruy Duarte de 

Carvalho e Joseph Conrad. É uma estratégia narrativa que vejo estar presente em diversas 

obras, demonstrando a importância de seu estudo. Dessa forma, assim como os mistérios que 

ambos os romances analisados se propõem revelar, para, depois, apontar a impossibilidade da 

revelação completa, creio que as reflexões suscitadas pela análise de narrativas que trazem a 

característica do contato com o estranho não se esgotam, mas trazem outras buscas. A busca 

como a luta, camaradas, continua. 
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