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A baleia é um cetáceo da família dos Balenídeos 

de forma quadradoredonda, cor de burro quando 

foge. Quem descobriu os abismos da baleia, 

animal bárbaro, barbado? 

● 

A baleia: autossuficiente, melvilleana, 

inexpugnável. 

● 

[...] 

A aorta da baleia é maior no calibre do que o tubo 

maior do sistema de encanamentos de Londres, e 

a água que ruge na passagem de tal tubo é inferior 

em ímpeto e velocidade ao sangue que jorra do 

coração da baleia. 

[...] 

 

Murilo Mendes 

(“A baleia”. Poliedro) 
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RESUMO 

 

 

LIMA, Rita Isadora P. S. de. “Deem-me a cratera do Vesúvio como tinteiro” – um estudo sobre 

o duplo velado em Moby-Dick. Niterói: UFF, Faculdade de Letras, 2018. 196 fls. Tese de 

Doutorado em Literatura Comparada. 

 

A noção de um duplo velado porta uma complexidade, uma vez que não se trata de um conceito 

prévio, mas de um desdobramento da ideia clássica de Doppelgänger, um termo originário do 

folclore e da ficção alemã, no qual se supõe que cada indivíduo possui uma réplica, uma 

duplicata que o acompanharia, sendo ou não atribuída de intenções ou desígnios maléficos em 

relação ao sujeito a que se iguala em imagem. Embora não faltem exemplos na literatura desta 

manifestação clássica do duplo, o objetivo deste trabalho segue em um sentido um pouco 

diferente. Operamos uma ligeira torção nessa ideia tradicional de duplo, em que a réplica é 

especular ou portadora de características agourentamente similares às do personagem, como é 

o caso, por exemplo, de homônimos, reflexos, sombras. Nesta tese, buscamos em Moby-Dick, 

de Herman Melville, e nos textos de autores como Franz Kafka, Clarice Lispector, dentre outros 

escritores, gestos de espelhamento, de identificação com o animal, devires, processos de 

duplificação do eu, isto é, fenômenos que tornem possível pensar em um processo textual que 

nos conduza a um duplo velado, levando em consideração aspectos como a representação do 

autor no texto, jogos de linguagem, e desdobramentos poéticos. 

 

Palavras-chave: Moby-Dick; Herman Melville; Duplo; Literatura Norte-Americana; 

Psicanálise; Animalidade.
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ABSTRACT 

 

 

LIMA, Rita Isadora P. S. de. “Give me Vesuvius’ crater for an inkstand”– a study on the veiled 

double in Moby-Dick. Niterói: UFF, Faculdade de Letras, 2018. 196 pgs. Doctoral thesis in 

Comparative Literature. 

 

The notion of a veiled double carries a complexity, since it is not a prior concept, but a 

development of the traditional idea of Doppelgänger, a term originating in German folklore and 

fiction, in which each individual is supposed to possess a look-alike, a replicant, or a duplicate 

that would accompany oneself, whether or not it is ill-intended towards the subject to which it 

equals itself. Although there are plenty examples in literature of this traditional manifestation 

of the double, this work aims at following a slightly different sense of doubling. We operate a 

slight twist in this traditional idea of the double, in which the replica is specular or bear identical 

traits to those of the character, as is the case, for instance, of homonyms, reflexes, shadows. In 

this thesis, on the other hand, we examine in Herman Melville's Moby-Dick—and, to a lesser 

extent, the texts of authors such as Franz Kafka, Clarice Lispector, and others— some mirroring 

gestures of identification with animal characters; symbolic and material shape shifts; processes 

of doubling the self, that is, phenomena that make it possible to think of a veiled double, taking 

into account aspects such as the author's representation in the text, language games, and poetic 

unfoldings. 

 

Keywords: Moby-Dick; Herman Melville; Double; American Literature; Psychoanalysis; 

Animality.
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho se dedica à investigação da hipótese da existência de um ou mais 

duplos velados em Moby-Dick1, de Herman Melville. Por não se tratar de um conceito 

prévio, buscaremos, inicialmente, desenvolver, no primeiro capítulo desta tese, uma 

trajetória teórica do duplo e algumas de suas metamorfoses, uma vez que o duplo velado 

possui semelhanças e disparidades em relação à figura tradicional do duplo romântico. O 

campo da animalidade é objeto de uma série de estudos literários contemporâneos, com 

diferentes visadas, desde o viés perspectivista ao biopolítico, do psicanalítico ao 

esquizoanalítico, representando, em suma, um terreno de alteridade no qual o humano se 

depara com aquilo que escapa à ordem do discurso, tal como a entendemos. 

Por séculos, o tema do duplo tem atraído a atenção de diversos teóricos e 

pesquisadores provenientes de campos de saber heterogêneos como a psicanálise, com 

Freud e Otto Rank estabelecendo-lhe um fundamento psíquico; a filosofia, com as 

contribuições de Clemènt Rosset; e diversos autores dos estudos literários, como 

Massimo Fussillo, René Girard, John Herdmann, que traçam um importante panorama do 

duplo e uma teoria para o seu fenômeno, realizando também um estudo comparativo 

através de suas manifestações. 

 O fato é que a problemática do duplo já comparece enquanto questão colocada 

para as artes desde registros imemoriais, na medida em que traz consigo as dialéticas do 

real e do ilusório, da ideia e do simulacro e a própria (im)possibilidade da arte de 

representar o real, com suas distorções, imprecisões e a dimensão de perda que a própria 

representação porta em relação à coisa representada – duplicada no processo mesmo de 

representação. 

 É possível traçar uma cartografia do duplo mapeando suas aparições ao longo dos 

séculos, através dos movimentos literários e por entre os gêneros, destacando-se nessa 

trajetória uma importante filiação à literatura fantástica, e os interessantes arremedos com 

                                                           
1 Optamos pelo uso das seguintes edições de Moby-Dick: 

- Collector’s Library, Complete and Unabridged (2004), por ter sido a primeira edição no original com a 

qual me deparei. Trata-se de uma edição de bolso, leve e perfeita para andar pela cidade e ler em cafés, 

bibliotecas e transporte coletivo. 

- Norton Critical Edition – An authoritative Text; Reviews and Letters by Melville; Analogues and Sources; 

Criticism, editada por Harrison Hayford e Hershel Parker (1967), em função da grande quantidade de textos 

críticos e fontes, auxiliando na direção da pesquisa bibliográfica. 

- Edição crítica da Cosac-Naify (2013), por conter a tradução mais cuidadosa que pude achar, com glossário 

náutico, fortuna crítica e indicação bibliográfica para maiores pesquisas. 
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os gêneros do estranho e do maravilhoso – e seus subgêneros híbridos. Esse não é, 

contudo, o objetivo deste trabalho. Algo do duplo parece escapar a uma esquematização 

completa, e muito embora os diferentes escopos teóricos pareçam bem-sucedidos ao 

cercar o fenômeno, datando-lhe, fornecendo-lhe fundamentos e causalidades, algo parece 

ainda obscuro, mergulhado em sombras. Refiro-me ao forte efeito experimentado pela 

presença do duplo na literatura e às diferentes conformações assumidas frente ao psíquico, 

implicando ora em uma dimensão de fusão das características encontradas na figura do 

outro, ora engendrando uma fissão. A ideia de uma metamorfose também se encontra 

muitas vezes atrelada ao duplo: tornar-se algo, o processo de encontrar em si algo de 

estranho e familiar, de estrangeiro, catalisado pelo outro. O espelho encontra nesta 

temática um lugar privilegiado, em que é alçado à condição de objeto privilegiado, 

impondo a dinâmica de uma relação especular ainda que o objeto em si, espelho, não 

necessariamente se faça presente. 

A ideia de um duplo velado já porta uma complexidade, pois não se trata de um 

conceito prévio, mas de um desdobramento da ideia clássica de Doppelgänger, um termo 

originário do folclore e da ficção alemã, no qual se supõe que cada indivíduo possui uma 

réplica, uma duplicata que o acompanharia, sendo ou não atribuída de intenções ou 

desígnios maléficos em relação ao sujeito a que se iguala em imagem.  

Embora não faltem exemplos na literatura dessa manifestação clássica do duplo, 

como em O duplo, de Dostoievski, no conto de Edgar Allan Poe, “William Wilson”, em 

O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde e em O médico e o monstro, de Stevenson, 

para citar alguns exemplos, o objetivo deste trabalho segue em um sentido um pouco 

diferente. Operar uma ligeira torção nesta ideia clássica de duplo, em que a réplica é 

especular ou portadora de características agourentamente similares às do personagem, 

como é o caso, por exemplo, de homônimos, reflexos, sombras, é o objetivo principal de 

nossa investigação do duplo animal. Trata-se aqui de buscar a contrapartida animal do 

duplo, o seu duplo álter e não o especular. 

A psicanálise entende que a questão do duplo possui estreita relação com os 

mecanismos que estruturam a instância do ego, isto é, o eu, e também com a função do 

recalcamento e, desta forma, é possível no contexto da literatura inferir a existência de 

uma dinâmica do duplo envolvendo animais. 

Freud e Otto Rank foram importantes precursores na investigação das relações 

entre o duplo e o eu, o primeiro tendo trabalhado a problemática do sentimento do 

estranho e o duplo em seu texto de 1917, “O estranho”, relacionando-os com o retorno do 
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recalcado inconsciente e à compulsão à repetição, força que está para além do princípio 

de prazer. É nesse sentido que a repetição e seu pulsar insistente constituem a matriz, 

portanto, do fenômeno do duplo na visão freudiana.  

À luz de tais considerações, percorreremos um trajeto de pesquisa que 

compreende cinco capítulos, cada um deles dedicado ao exame dos múltiplos aspectos do 

duplo velado e de sua manifestação no romance de Herman Melville, Moby-Dick. 

Compreendemos o duplo animal como uma modalidade do duplo velado, visto que 

inaugura a possiblidade de um duplo que ultrapassa o registro intraespécie e adentra o 

campo interespécie. Por essa razão, o primeiro capítulo de nossa reflexão – que 

chamamos carinhosa e formalmente de “protocapítulo” – conterá uma discussão sobre o 

duplo e a animalidade na literatura, suas metamorfoses e representações, a partir das 

contribuições de autores já mencionados, como Freud e Clèment Rosset, dentre outros 

teóricos. Além disso, o capítulo abarcará também uma breve análise de textos de Franz 

Kafka, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Machado de Assis. Ao examinar algumas 

manifestações do duplo velado em tais autores, partiremos ao final do capítulo para uma 

primeira análise inicial de alguns elementos duais em Moby-Dick e a questão do 

totemismo da baleia cachalote. 

No segundo capítulo, sentimos necessidade de contextualizar Herman Melville, o 

autor de Moby-Dick, em relação aos principais eventos e correntes filosóficas, políticas, 

religiosas e estéticas de seu tempo. Dessa forma, discorreremos sobre tópicos tais como 

as influências do período pré-bélico no autor, assim como o seu atravessamento pelas 

vertentes literárias da American Renaissance e do Transcendentalismo de Ralph Waldo 

Emerson. Além disso, incluiremos algumas reflexões sobre as impressões da vertente 

romântica gótica sobre Melville, sem deixar de tocar no ponto fulcral de suas principais 

influências literárias, uma vez que são fundamentais para pensar o tema da pesquisa, pois 

representam precursores com os quais Melville se vê mais ou menos influenciado em sua 

composição de Moby-Dick, já que o duplo velado pode assumir diferentes formas, 

inclusive a forma de um autor com quem Melville dialogue em texto – de maneira mais 

ou menos inconsciente. 

Nesse sentido, o capítulo terceiro da tese se dedicará justamente à investigação de 

outras possibilidades de duplo em Moby-Dick, que estamos chamando de “formais”, pois 

dizem respeito à forma e estrutura do texto. A forma, a linguagem, as figuras de estilo e 

a relação com a angústia de influência de Melville causada pelos seus precursores, 
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sobretudo Shakespeare e Nathaniel Hawthorne, autor de A letra escarlate, são itens que 

procuraremos desenvolver à luz do tema do duplo velado. 

Dando prosseguimento ao esquadrinhamento de algumas questões de forma e 

estrutura do terceiro capítulo, a seguir, no quarto e penúltimo capítulo, nosso percurso 

avançará sobre a temática do sublime e da tragédia, esbarrando numa hipótese sobre o 

gênero híbrido de Moby-Dick. 

Por fim, nosso último capítulo – “os estertores” – confrontará uma última 

possibilidade de duplo velado ao pensar o tema do desmembramento do capitão Ahab e 

a hipótese de um membro fantasma encarnado na baleia branca, Moby-Dick. Não por 

acaso, nosso último tópico se devota à reflexão sobre a brancura da baleia, pois, nesse 

item, buscaremos revelar aquilo que não é passível de ser representado pela linguagem, 

beirando a assimbolia, a anomia. O encerramento da tese se dá, portanto, trazendo o ponto 

mais enigmático do romance de Melville, a brancura da baleia, capaz de enlouquecer 

Ahab e apavorar Ishmael, o narrador, e que aponta para os limites da representação. 
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PROTOCAPÍTULO – UM DUPLO PRELÚDIO SOBRE A ANIMALIDADE 

LITERÁRIA OU UM PRELÚDIO SOBRE O DUPLO VELADO ANIMAL 
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Um prefácio sobre o duplo velado 

 

O que buscamos aqui, não apenas neste capítulo, mas na investigação a que esta 

tese se propõe como um todo, é a noção de um duplo velado, noção essa que difere do 

duplo que consideramos tradicional (na verdade, o duplo romântico), isto é, especular, 

portador de características idênticas ao seu original. Exemplos e manifestações do duplo 

clássico especular na literatura não faltam, principalmente no que diz respeito à narrativa 

fantástica produzida nos séculos XVIII e XIX em diferentes pontos do Ocidente. O que 

nos interessa, entretanto, enquanto recorte de pesquisa é o duplo tributário da alteridade, 

da diferença, um duplo que se manifesta veladamente no texto, de forma pouco óbvia ou 

de maneira oblíqua. Acreditamos que há múltiplas maneiras através das quais um duplo 

velado pode aparecer numa narrativa ou mesmo, para não nos circunscrever apenas à 

prosa, por que não dizer também na poesia.  

Segundo Milica Živković (2000), a figura do duplo literário pode se manifestar 

sob as mais variadas formas, colocando em xeque, sobretudo, a questão da divisão e da 

unidade do sujeito2. Sua definição um pouco vaga desafiou por anos a crítica literária; sua 

associação com a imaginação e o desejo tornam essa figura, conforme assinala Živković, 

um pouco difícil de definir, justamente em virtude de seu caráter escapista, que permitiria 

ao eu dividir-se e reproduzir-se um sem número de vezes. Segundo o autor, grande parte 

do problema estaria debitada ao fato de que a origem do duplo – enquanto figura estética 

– não poderia ser rastreado a uma autoridade única, permeando os campos do mito, 

misticismo e folclore. Até mesmo porque o duplo, ele afirma, num sentido mais genérico, 

diz respeito a tudo que é dual, múltiplo, inclusive no tocante à estrutura textual3.  

O tema da animalidade na literatura, as metamorfoses, as histórias de seres 

inanimados que tomam vida, assim como as narrativas pós-humanas ou distópicas 

envolvendo replicantes ou androides tocam diretamente a problemática velada do duplo 

e, portanto, interessam-nos sobremaneira, pois lançam luz no conceito que estamos 

buscando cunhar. No capítulo “Doubling” de sua obra Fantastic Metamorphoses, Other 

                                                           
2 “In all its variations, the double arises out of and gives form to the tension between division and unity. It 

stands for contradiction within unity, and for unity in spite of division. ‘Doppelganger’, the German word, 

which is the usual literary term for this common phenomenon and which literally means ‘double-goer’, was 

brought into the language, and simultaneously, into the literary tradition – as a term only – by the novelist 

Jean Paul (Richter), who in 1796 defined the word in a one sentence footnote: ‘So heissen Leute, die sich 

selbst sehen.’(So people who see themselves are called.)” (ŽIVKOVIĆ, 2000, p. 122). 
3 “Part of the problem arises from the fact that the Doppelganger can be traced not to a single authority, but 

to ancient myth, mysticism, folklore, fairy tale and romance. Moreover, in the broadest sense of the idea, 

‘double’ can mean almost any dual, and in some cases even multiple, structure in the text.” (Ibidem). 
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Worlds, a autora londrina Marina Warner, estudiosa dos contos de fada e da 

fantasmagoria, afirma que há variações dentro do processo de duplicação e aponta o duplo 

dissimilar como uma destas variantes.  

  
A predominant variation of doubling stages dissimilar pairs, a subject 

and an alter, or Other self. The most familiar narratives of this kind 

dramatize sinister, monstrous doppelgängers, as in Mary Shelley’s 

Frankenstein, James Hogg’s great novel, The Private Memoirs and 

Confessions of a Justified Sinner, Robert Louis Stevenson’s Dr Jekyll 

and Mr Hyde, Freud’s studies in unconscious promptings and concealed 

desires. These alters relate to your innermost, secret self, and act 

epiphanically to unveil you to the world—to yourself. 

The double also epitomizes by contrast the current state of 

metamorphosis: as a threat to personality on the one hand, of possession 

by another, and estrangement from self.4 (WARNER, 2004, p. 164-165, 

grifos nossos) 

 

Os duplos inquietantes e monstruosos são temáticas caras ao estudo que nos 

propomos nesta reflexão, pois o conceito do duplo é um complexo, com suas 

características, ramificações e desdobramentos. A ideia de identidade, de um alterego 

monstruoso ou não, ou mesmo de uma segunda existência, são tópicos que margeiam o 

tema do duplo, muitas vezes trespassando-o e se confundindo com ele. A noção de um 

duplo que não é semelhante exteriormente, porém o é em um nível interior ou interno 

(psíquico ou psicológico), é uma questão também discutida por Warner, como segue: 

 
Doubling offers another disturbing and yet familiar set of personae in 

ways of telling the self; permutations of inner and outer selves catalyse 

uncanny plots about identity. The Double is a complex, even riddling 

concept: it can mean a second self, or a second existence, usually 

coexisting in time, but sometimes, sequentially, as in soul migration 

plots, such as intricately executed in the Venetian Carlo Gozzi’s The 

King Stagg (1762). It can mean a lookalike who is a false twin, or, more 

commonly, someone who does not resemble oneself outwardly, but 

imbodies some inner truth.5 (WARNER, 2004, p. 163)  

                                                           
4 “Uma variação predominante dos estágios da duplificação inclui os pares dissimilares, o sujeito e um álter, 

ou Outro eu.  As narrativas desse tipo mais familiares dramatizam duplos monstruosos, sinistros, como em 

Frankenstein, de Mary Shelley, o grande romance de James Hogg, The Private Memoirs and Confessions 

of a Justified Sinner, O médico e o monstro, de Robert Louis Stevenson, os estudos de Freud sobre as 

moções inconscientes e os desejos ocultos. Esses álteres se relacionam com o eu profundo mais secreto, e 

agem epifanicamente para desvelá-lo ao mundo – e para si mesmo. O duplo também epitomiza, por 

contraste, o atual estágio da metamorfose:  como uma ameaça à personalidade, por um lado, e alienação de 

si.” (WARNER, 2004, p. 164-165, tradução livre). 
5 “A duplificação oferece outros conjuntos de personas perturbadores, mas, ainda assim, familiares no que 

diz respeito às formas de narrar o si mesmo; alterações interiores e exteriores de si catalisam enredos 

inquietantes sobre a identidade. O Duplo é um conceito complexo, quiçá enigmático: pode significar um 

segundo eu, ou uma segunda existência, geralmente coexistindo no tempo, mas, algumas vezes, em 

sequência, como nas histórias de migração de almas, como pode ser visto no intrincado The King Stagg 

(1762), do veneziano Carlo Gozzi. Pode também significar uma réplica idêntica que é um gêmeo falso, ou, 
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 O duplo inquietante ou sinistro teve sua fecundidade explorada a partir do final do 

século XVIII, mostrando um paradigma de sujeito que seria o mesmo sobre o qual a 

psicanálise freudiana se debruçaria aproximadamente um século depois: o sujeito 

dividido, cindido – o sujeito do inconsciente. 

 

The uncanny double has expressed, since the late eighteenth century, 

modern intimations of inner demons, of being multiple rather than 

integrated […] 

Representation itself acts as a form of doubling; representation exists 

in magical relation to the apprehensible world, it can exercise the 

power to make something come alive, apparently. […] Today—from 

the projected phantoms of eighteenth-century toys to the replicants of 

Philip K. Dick’s Do Androids Dream of Electric Sheep, the scooped 

victims of alien visitations, much featured in The X-Files and US 

folklore, the would-be flying shamans of New Age personal growth 

courses, who identify their power animals, the cyberbots promised by 

twenty-first-century futurists—all the products of waking dreams and 

of sleep, of hallucination and fantasy, find their predominant expression 

through apparatus and devices, especially the reproduction and 

duplications of projections and film. 

In order to understand the ubiquity of the double and of doubling, it is 

helpful to take a short detour through the prehistory of the arts of 

illusion, in which mechanical duplication achieved magical 

substantiation of things beyond the reach of senses.6 (WARNER, 2004, 

p. 165-166, grifos nossos) 

 

 Ao afirmar a ubiquidade do duplo e dos processos de duplicação, Marina Warner 

recorre então à pré-história das artes (aqui incluímos não apenas as artes da ilusão, como 

propõe a autora, mas toda a história da arte de uma maneira geral, com toda a problemática 

representativa, suas insurgências, vanguardas, a crise da representação) para pensar a 

                                                           
mais comumente alguém que não se parece fisicamente, mas com quem partilha uma certa verdade 

interior.” (WARNER, 2004, p. 163, tradução livre). 
6 “O duplo inquietante tem expressado, desde o final do século XVIII, intimações modernas de demônios 

interiores, de ser múltiplo em vez de ser integrado […] 

A própria representação atua como uma forma de duplo; a representação existe numa relação mágica com 

o mundo apreensível, podendo exercer o poder de trazer algo à vida, aparentemente.  

[…] 

Hoje—dos fantasmas projetados por brinquedos do século XVIII aos replicantes de Do Androids Dream of 

Electric Sheep, de Philip K. Dick, às vítimas esvaziadas por abduções alienígenas, muito retratadas em 

Arquivo X e no folclore estadunidense, dos pretensos xamãs dos cursos de coaching da Nova Era, que 

identificam seus animais de poder, aos cyberbots prometidos pelos futuristas do século 21—todos os 

produtos de sonhos lúcidos e despertos, de alucinação e fantasia, encontram sua expressão predominante 

através de aparatos e dispositivos, especialmente pela reprodução e duplicação através de projeções e 

filmes.  

Para entender a ubiquidade do duplo e da duplicação, deve-se fazer um breve passeio pela pré-história das 

artes da ilusão, nas quais a duplificação mecânica atingiu uma fundamentação mágica das coisas para além 

do alcance dos sentidos.” (WARNER, 2004, p. 165-166, tradução livre). 
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duplicação mecânica e sua relação com a possibilidade de concretização mágica de 

elementos para além do alcance dos nossos sentidos. O campo da duplicação mecânica 

nos remete diretamente à importante discussão de Walter Benjamin em seu célebre texto 

“A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1955), no qual o autor analisa as 

relações entre a arte e a modernização das técnicas de reprodução com o advento da 

prensa de Gutenberg e a fotografia (e posteriormente o cinema): 

 
Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os 

homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa 

imitação era praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, 

para a difusão das obras, e finalmente por terceiros [...] Em contraste, a 

reprodução técnica da obra de arte representa um processo novo, que se 

vem desenvolvendo na história intermitentemente, através de saltos 

separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente. Com 

a xilogravura, o desenho tornou-se pela primeira vez tecnicamente 

reprodutível, muito antes que a imprensa prestasse o mesmo serviço 

para a palavra escrita. Conhecemos as gigantescas transformações 

provocadas pela imprensa – a reprodução técnica da escrita. Mas a 

imprensa representa apenas um caso especial, embora de importância 

decisiva, de um processo histórico mais amplo. À xilogravura, na Idade 

Média, seguem-se a estampa em chapa de cobre e a água-forte, assim 

como a litografia, no início do século XIX. (BENJAMIN, 1955, p. 1, 

grifos nossos) 

 

 

Conforme indicado por Benjamin, a possibilidade de duplicação ou reprodução da 

obra de arte, bem como a própria reprodução técnica da escrita e as transformações 

irreversíveis trazidas pelo surgimento da imprensa, são parte de um processo histórico 

mais amplo. Historicamente, de acordo com Benjamin, a atrofia da aura e do sentido de 

autenticidade da obra são acompanhados por substanciais avanços nas possibilidades de 

reprodução técnica da arte, modificando irremediavelmente a experiência estética do 

fruidor. Tais avanços são contemporâneos ao desenvolvimento dos movimentos de massa 

e, nesse sentido, quando Benjamin afirma que “No interior de grandes períodos históricos, 

a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu 

modo de existência” (1955, p. 2), é possível trazer sua reflexão para nossa discussão sobre 

a figura do duplo. Na transição para a modernidade, a imagem se torna cada vez mais e 

mais apreensível e destituída de sua aura original: “[...] a unidade e a durabilidade se 

associam intimamente [...] como na reprodução, a transitoriedade e a repetibilidade”7. 

Benjamin enfatiza a presença de um momento histórico no qual a percepção se encontra 

                                                           
7 Ibidem, p. 3. 
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tão orientada para o semelhante no mundo que, “graças à sua reprodução, consegue captá-

lo até no fenômeno único”8. Tal disposição coletiva da percepção é, sem dúvida, como 

sinaliza o autor, parte de um continuum histórico crivado por saltos e distâncias, 

aproximações e rupturas. A representação pictórica na arte da pintura trazia em si a 

semente embrionária para o desejo de reprodutibilidade que desencadeou a descoberta e 

desenvolvimento da arte da fotografia, que, por sua vez, gestava em si mesma a 

possibilidade do cinema, assim como a litografia seria a matriz a partir da qual se 

desenvolveria a prensa de Gutenberg. O duplo enquanto figura estética não apenas 

acompanha todos esses processos históricos e se metamorfoseia em conformidade com 

as leis que regem o zeitgeist, mas ele é, em si mesmo, uma espécie de registro das 

metamorfoses sofridas e impressas pela cultura, pelo espírito do tempo, ou como quer que 

se queira chamar tudo aquilo que a humanidade produz, cria e (se) representa ao longo 

dos séculos.  

Assombrada pela reprodutibilidade técnica, com seus processos miméticos e seus 

autômatos (e, por sua vez, desdobramentos em duplos seriais, robóticos, clones no 

universo da ficção científica da contemporânea), a modernidade desponta na história da 

humanidade e seu(s) duplo(s) aparece(m) como fantasma da própria possibilidade 

implicada na reprodutibilidade – da arte, do humano, da palavra. Os duplos que surgem 

no panorama literário europeu do final do século XVIII já são metamorfoses (românticas, 

é bem verdade) dos duplos platônicos, por exemplo, tais como os andróginos e as figuras 

duplicadas n’O Banquete, e mesmo o mundo dos homens pode ser considerado um duplo 

pálido e ilusório reflexo do mundo real das Ideias em o mito da caverna (A República).  

Dessa forma, com a transição para a modernidade, como resposta à sociedade de massa 

haverão de surgir outras manifestações de duplo – metamórficas e traduzidas ao longo 

dos séculos e das tradições literárias e estéticas de diferentes países e expressões culturais.    

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ibidem, grifos nossos. 
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A barata de Clarice e a onça de Rosa 

 

O campo da animalidade nos parece particularmente oportuno para pensar o tema 

do duplo velado, visto que não é de maneira alguma incomum no campo da ficção literária 

depararmo-nos com narrativas construídas em torno de animais, narrativas nas quais se 

escreve o animal segundo uma miríade de enredos, representações e funções distintas. 

 

Metamorphosis is typified by the work of art coming to life; it offers 

the test case of representation. Simply put, figures of speech turn into 

figures of vitality. Fantastic writing about doubling throws all the 

devices of representation at the task of forcing the unrepresentable into 

presence.9 (WARNER, 2004, p. 169) 

 

Os animais de sacrifício (o bode expiatório, por exemplo), os totens, os animais 

de poder, todos podem ser pensados segundo a lógica do duplo, uma vez que estão no 

registro da representação, que, por sua vez, está fundamentalmente atrelada à 

problemática do duplo. São muitas as formas que os animais assumem na ficção; faremos 

aqui algumas breves investigações de alguns autores cujo trabalho se mostra significativo 

no que diz respeito à presença de animais no texto ou que tratam do tema da animalidade 

de alguma maneira fecunda à nossa reflexão. 

As relações entre humanos e animais são pontuadas por complexidades que 

acompanharam os diferentes contextos históricos e as metamorfoses do modelo de 

homem e de sujeito ao longo dos séculos. O sujeito renascentista se relaciona com o 

mundo e, consequentemente, com os animais de maneira diversa da do homem iluminista, 

do sujeito romântico, e assim por diante. Em seu livro acerca das relações entre 

animalidade e literatura, Maria Esther Maciel investiga o animal presente nas obras de 

autores como Guimarães Rosa, Ted Hughes e Montaigne, dentre outros. O tratamento 

dado ao animal, isto é, seu estatuto no texto, sua função, varia a partir da análise de cada 

autor, o que torna precioso o trabalho de Maciel, uma vez que a autora desvela um 

complexo panorama da animalidade no recorte literário a que se propõe. 

 

[...] pela via do paradoxo e da transversalidade, evidenciar que a 

travessia das fronteiras entre as esferas humana e não humana consiste 

em reconhecer, ao mesmo tempo, as diferenças que distinguem os 

homens dos outros animais e a impossibilidade dessas diferenças serem 

                                                           
9 “A metamorfose é exemplificada pelo trabalho da arte ao tornar-se vida; isso oferece o melhor caso-teste 

no tocante à representação. Dito simplesmente, as figuras de linguagem se transformam em figuras vivas. 

A escrita fantástica sobre o duplo coloca todos os dispositivos de representação diante da força-tarefa de 

forçar aquilo que é irrepresentável a tornar-se presença.” (WARNER, 2004, p. 169). 
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mantidas como instâncias excludentes, uma vez que os humanos 

precisam se aceitar como animais para se tornarem humanos. 

(MACIEL, 2016, p. 47) 

 

 

 Se a aceitação enquanto animal é, de acordo com Maciel, necessária para tornar-

se humano, qual é a fronteira que define o ponto em que os animais se aproximam dos 

seres humanos? Em sua análise do conto “Meu tio, o Iauaretê”, de Guimarães Rosa, 

Maciel assinala uma bilateralidade neste processo, de forma que não se trata propriamente 

de uma metamorfose, mas de um atravessamento, uma hibridização entre personagem e 

onça: 

 

Ou seja, o Iauaretê se torna um homem-onça (o hífen, neste caso, é 

imprescindível, pois o homem continua homem mesmo tendo 

incorporado características da onça) através do contágio.  

[...] 

Nesse conto inquietante, o trânsito do personagem entre os mundos 

humano e não humano poderia se aproximar, resguardadas as 

peculiaridades próprias do escritor mineiro, daquilo que Deleuze e 

Guattari designaram de devir-animal, já que não implica, como nas 

metamorfoses convencionais, uma mudança física do sujeito, mas sim 

um trespassamento de fronteiras, que leva o homem para além da 

subjetividade humana, abrindo-o para formas híbridas de existência. 

[....] O onceiro de Rosa, nesse sentido, torna-se onça sem virar, 

explicitamente, uma onça. Em outras palavras, permanece humano, em 

estado híbrido de onça. (MACIEL, 2016, p. 72-73) 

 

 

 O devir-animal, cunhado por Deleuze e Guattari, é um conceito útil para dar conta 

de alguns processos de duplicação e desdobramento na literatura, que não 

necessariamente recaem sob o signo do duplo tradicional, romântico. O trespassamento 

de fronteiras, como salienta Maciel, é um marcador importante para pensar o devir 

enquanto processualidade e nunca como um dado acabado. Em sua obra, Formas Comuns 

(2016), o autor argentino Gabriel Giorgi descreve através do viés da biopolítica as 

implicações presentes no devir-animal em “Meu tio, o Iauaretê”10: 

 

                                                           
10 “O ‘devir’ então não é a saída de um indivíduo para outra possibilidade de ‘suas’ faculdades, ou a 

descoberta de novas potências de ‘seu’ corpo: passa entre ‘corpos’, é uma reconfiguração do comum ali 

onde os fundamentos prévios da comunidade – as culturas, as raças, as espécies – foram radicalmente 

mobilizadas pela modernidade e onde os corpos foram expostos à possibilidade de novos ordenamentos. 

Esse comum não é originário [...]; é uma alternativa à ordem modernizadora, ela mesma moderna, se 

entendermos por ‘moderno’ o impulso que desafia toda ontologia e toda a transcendência, e que a afirma a 

potência imanente dos corpos em relação. Tal é aqui o sentido do ‘devir-animal’: uma interrogação (e uma 

resposta) quanto aos modos como se expressam as potências dos corpos, e quanto às reconfigurações do 

comum e da comunidade que se abrigam nelas.” (GIORGI, 2016, p. 62-63) 
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[...] eu oncei, diz o personagem, que se reconhece em comunidade e em 

filiação com as onças de seu território. O motivo desta transformação é 

duplo: por um lado, seu amor por uma onça fêmea; por outro, sua 

convicção de ser descendente de onça (diz que seu tio é uma onça, 

reinscrevendo o universo da filiação) e, portanto, de ser ou de converter-

se em uma delas. Uma aliança filiatória e desejante com as onças que 

se resolve como rebelião: o devir animal do humano como foco de uma 

revolta – que é também o foco de uma comunidade potencial – contra 

uma ordem a uma só vez econômica e política que se expande, coloniza 

e reduz a vida dos corpos a recurso e à mercadoria; ordem que a uma só 

vez traça uma hierarquia racial entre brancos, negros e índios na qual o 

narrador, como mestiço, não tem lugar [...] e contra a qual se rebela 

através de sua aliança com os animais.  

(GIORGI, 2016, p. 52) 

 

 

 Ao tratar do duplo velado e animalidade, os processos de duplicação, 

desdobramento e metamorfoses são objeto de nossa atenção, ao passo que, como 

salientamos, no devir-animal há um caráter fronteiriço, um atravessamento sem um 

definido ponto de partida e nem ponto de chegada definitivo. Entre totem e signo há 

múltiplas e diferentes nuances que delineiam o que estamos chamando de duplo velado 

animal, nuances estas que apresentam semelhanças e diferenças em relação ao que 

Deleuze e Guattari designam devir-animal. A identificação entre humano e animal 

assume diferentes formas e coloca em jogo a questão da alteridade radical, como assinala 

Maciel: 

 

[...] mesmo que entre os animais e os humanos predomine a ausência 

de linguagem comum – ausência esta que instaura uma distância mútua 

e uma radical diferença entre dois mundos –, o ato de escrever o animal 

não seria, paradoxalmente, também uma forma de o escritor minar essa 

diferença, promovendo a aproximação desses mundos e colocando-os 

em relação de afinidade? Falar sobre um animal ou assumir sua 

persona seria, neste caso, um gesto de espelhamento, de identificação 

com ele. Em outras palavras, o exercício da animalidade que nos 

habita. (MACIEL, 2016, p. 85, grifos nossos) 

 

 

 De fato, o exercício da animalidade na literatura é multiforme, como demonstra 

Maciel ao investigar uma série de autores e de possibilidades de escrever o animal. O 

gesto de espelhamento de que trata a autora é muitas vezes velado, fora do campo do 

explícito ou do manifesto. O duplo velado animal aparece não raro no lugar do 

antagonista, do monstro, do abjeto, o que nos leva inevitavelmente à problemática do 

monstruoso. A etimologia da palavra monstro vem do latim monstrum, “ser deformado, 

monstruosidade, sinal, agouro”, e também “aquilo que deve ser mostrado”, uma derivação 

do verbo monere, “avisar, chamar a atenção para”. Se o monstro sinaliza então um 
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determinado aspecto incognoscível (ou algum escopo/espectro oblíquo da experiência 

humana no universo), aspecto esse que precisa vir à tona, o duplo velado que 

investigamos pode muito bem situar-se no lugar desse monstro, representando aquilo que 

é velado, mas é dado a ver (a mostrar-se) através de uma vestimenta simbólica monstruosa 

no tecido literário. Nesse sentido, o campo da animalidade é um cenário bastante oportuno 

para a manufatura de monstros literários, como Moby-Dick, a baleia-branca mítica de 

Herman Melville; o Kraken, molusco titânico, com seus tentáculos submarinos 

gigantescos e letais presente em múltiplas obras literárias; Grendel, a criatura mortífera 

do poema épico anglo-saxão Beowulf, um híbrido entre homem e besta, cuja ascendência 

se acreditava remontar ao Caim bíblico; o demônio Cthulhu, de H. P. Lovecraft, parte 

polvo, parte homem, parte dragão; dentre outros, mais contemporâneos ou não. O animal 

e o monstro partilham entre si, dentre outros elementos, o signo da exclusão, isto é, 

privados em sua brutalidade do reconhecimento cartesiano da experiência humana 

ocidental, salvo através de uma marginalidade, de um lugar nas sombras, uma pertença 

ao submundo ou à poesia, que abrigaria o pensamento animal, de acordo com Derrida.  

Entre o pensamento cartesiano e o perspectivismo ameríndio, com sua 

cosmologia, preceitos ontológicos e ainda, entre a antropomorfização literária dos 

animais (como observamos em Fontaine, Carroll, Pirandello) e a domesticação gradativa 

da animalidade na tradição ocidental, Jacques Derrida nos conduz em seu ensaio, O 

animal que logo sou (2002), numa importante reflexão sobre a historicidade do animal e 

seu estatuto filosófico na relação com o homem. Diante da observação do animal, Derrida 

discute a tendência do homem em projetar sobre ele sua própria psique e suas emoções, 

dando origem a uma série de metáforas, alegorias e fábulas. Uma outra abordagem do 

animal é também levantada por Derrida, esta infinitamente mais complexa e mais 

arriscada do ponto de vista estético e formal: a iniciativa de poetas e visionários ao tentar 

imaginar como o animal nos vê, evitando atribuir-lhes nossos traços, mas buscando uma 

tentativa de forjar algo inimaginável, que é ver-nos a nós mesmos como um animal nos 

vê – tal como um outro. Toda a reflexão se deve ao fato de Derrida ter sido observado nu 

por um gato, ou melhor uma gata, a sua gata. Derrida recorre ao livro Gênesis da Bíblia 

para localizar os primórdios da relação entre homens e animais. Criados primeiramente 

por Deus, os animais precederiam o homem, que seria forjado apenas depois, à imagem 

e semelhança de seu Criador. No texto bíblico, seria facultado ao homem a oportunidade 

de nomear os animais, estabelecendo-se assim uma relação hierárquica entre homem e 

animalidade, posto que a linguagem seria “privilégio” do primeiro. A relação entre a 
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vergonha e nudez, assim como a relação com a animalidade seria transfigurada a partir 

do momento da queda do Paraíso: 

 
Isto se passaria assim a partir do tempo da queda. Esse tempo da queda, 

eu o situo a partir de agora no cruzamento não fortuito das duas 

tradições porque, tanto no relato da Gênese quanto no mito de Prometeu 

(lembremos o Protágoras, e o momento em que Prometeu rouba o fogo, 

ou seja, as artes e as técnicas, para reparar o esquecimento ou o atraso 

de Epimeteu, que havia equipado perfeitamente todas as raças de 

animais mas deixado "o homem nu [gymnon]", sem sapatos, sem 

vestimentas, sem armas), é paradoxalmente com base em uma falta ou 

um defeito do homem que este se fará sujeito mestre da natureza e do 

animal. Desde o vazio de sua falta, uma falta eminente, uma falta 

completamente diferente da que ele empresta ao animal, o homem 

instaura ou reivindica de uma só vez sua propriedade (o próprio do 

homem que tem efetivamente como próprio o não ter um próprio), e sua 

superioridade sobre a vida dita animal. Esta última superioridade, 

superioridade infinita e por excelência, tem de próprio ser ao mesmo 

tempo incondicional e sacrificial. Tal seria a lei de uma lógica 

imperturbável, ao mesmo tempo prometeica e adâmica, ao mesmo 

tempo grega e abraâmica-judeu-cristã-islâmica). (DERRIDA, 2002, p. 

43-44) 

 

 Por meio do método desconstrucionista, Derrida prossegue elipticamente, 

desnaturalizando alguns sentidos e conceitos estabelecidos, dialogando com a psicanálise 

e desembocando na noção de animot, um quase-conceito forjado para o pensamento da 

diferença, que pode ser descrito como: 

  
[um] explorador de regiões desconhecidas; seu acontecimento como ato 

filosófico se dá para além da linguagem e das florestas sacralizadas [...] 

[uma] insurreição da força, ou seja, no animal, uma certa força interior 

se desencadeia, força não dominada, não dominável em que faz [é] suas 

destruições – é destruição. (GALVÃO JR., 2017, p. 690)  

 

 

O animot de Derrida, palavra homófona a animaux (animais no original em 

francês) e cujo sentido só se revela na escrita, está calcado na enunciação do inconsciente 

como escritura, e seu caráter destrutivo se encontra indissociado da experiência trágica, 

posto que se alinha com as pulsões de morte, com o indizível da linguagem, com aquilo 

que resiste ao esforço de representação e que intervém no real sob a forma de ato, como 

sublinha Galvão: “A natureza [do] animot coloca as coisas mais estranhas frente à 

racionalidade do discurso do humanismo, fazendo tremer esta estrutura sangrenta”11. 

Trata-se de algo invisível e silencioso que escapole à tentativa de domesticação humana, 

                                                           
11 Ibidem, p. 690. 
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algo que deriva da compreensão da natureza em sua alma mais profunda. No excerto 

abaixo, Maciel destaca diretamente a possibilidade de um duplo animal como lugar de 

alteridade: 

 

Se o animal é o estranho que nós, humanos, tentamos agarrar e que 

quase sempre nos escapa, ele também é o nosso duplo, o que está aqui, 

com sua presença inquietante e por vezes assustadora. E a poesia por 

ser esse espaço de revelação da outridade, é também o lugar, por 

excelência, para que a animalidade se manifeste enquanto imagem e 

inscrição, ainda que provisórias. (MACIEL, 2016, p. 101, grifos 

nossos) 

 

 

 Gabriel Giorgi também apresenta outros estudos de caso da animalidade na ficção, 

e sua análise da obra de Clarice Lispector, A paixão segundo G.H., traz a questão da 

barata e da alteridade no ambiente íntimo, doméstico, interior. Trata-se de um 

deslocamento de perspectiva, uma refração: o animal deixa o exterior, o campo do fora e 

adentra a casa, o ambiente mais íntimo. 

 

O animal, em lugar de funcionar como limite exterior da ordem social 

e do universo do humano, transforma-se no índice de uma interioridade: 

ele se tornará íntimo, doméstico, emergirá dos confins do próprio e da 

propriedade, e traçará dali novas coordenadas de alteridade e novos 

horizontes de interrogação. (GIORGI, 2016, p. 99-100) 

 

 

 O quarto de empregada é o locus privilegiado onde tem lugar o conflito existencial 

entre a personagem narradora (G.H.) e a barata, por sua vez, uma espécie de representante, 

emissária da outra figura estrangeira na domesticidade vivida pela narradora: Janair, a 

empregada.  

 

[...] Janair, a empregada doméstica que trabalha para G.H., a 

protagonista. Janair é “a estrangeira, a inimiga indiferente” que está 

“dentro da minha casa”, “a primeira pessoa realmente exterior de cujo 

olhar eu tomara consciência”: sua presença na casa sempre teve lugar, 

para a narradora, sob o signo de uma hostilidade sufocada; uma 

personagem sem individualidade, feita de uma distância racial (é 

mulata) e de classe insuperável que a separa da dona [...] 

Ali [no quarto da empregada] irrompe a empregada – uma figura, como 

dizíamos antes, sem relevo individual, cujo contorno são os 

antagonismos de classe e raça, e depois, em sucessão, o animal. Janair 

e a barata se leem assim em sequência e em contiguidade; Janair é, 

poderíamos dizer, a mulher-barata (como a mulher-aranha de Puig) que 

irrompe na ordem domesticada de uma narradora explicitamente 

estereotípica que diz chamar-se “G.H.”.12 

                                                           
12 Passim, p. 101-102. 
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 A relação de contiguidade entre a empregada Janair e a barata se configura como 

um elemento que nos faz cogitar a presença de um duplo animal em A paixão segundo 

G.H.. Tal relação de contiguidade se estabelece na mesma medida em que se estabelece 

também a relação de antagonismo entre G.H. vs. Janair & G.H. vs. barata. A propósito da 

barata, no item a seguir, examinaremos de forma breve algumas relações tecidas entre o 

eu e sua metamorfose animal em alguns trabalhos de Franz Kafka. 
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Formas e metamorfoses: os duplos animais em Kafka 

 

Como assinalamos anteriormente, a ligação do fenômeno do duplo com uma ideia de 

ameaça ao próprio eu é significativo, sobretudo na medida em que parece haver uma 

espécie de tentativa de defesa egoica implicada no fenômeno do duplo. Aqui, propomos 

uma breve discussão de alguns textos de Franz Kafka que podem nos esclarecer acerca 

do conceito que investigamos: o duplo velado no texto literário. 

Esse gesto de espelhamento, de identificação com o animal, de que trata Maciel13 é 

justamente o aspecto que investigamos no texto kafkaniano. Isto é, em que medida é 

possível pensar em um processo textual que nos conduza a um duplo animal em Kafka, 

levando em consideração aspectos como a representação do autor no texto a partir de 

elementos animais ou bestiais, e também as ambiguidades e conflitos de Kafka em relação 

à língua na qual escrevia e, que, em última análise, apontam para a tradução enquanto 

campo de investigação e problematização.  

Um levantamento do bestiário14 kafkiano incluiria gatos, cavalos, aranhas, raposas, 

papagaios, formigas, cachorros, camundongos, ratos, percevejos, lobos, pulgas, abutres, 

águias, leopardos, pardais, macacos, besouros, panteras, trutas, sapos, serpentes, chacais, 

ratos d’água, moscas, toupeiras, camelos, pombos, corvos, gralhas. Além das menções 

aos animais propriamente ditos, haveria também as figuras de linguagem cobertas de 

estranheza e literalidade e o uso de verbos como fressen, saufen, kriecheln, verkriechen, 

reiten, que podem ser usados para indicar uma alusão à animalidade.  

Além dessa extensa lista, é digno de nota que Kafka também se referia à sua doença, 

a tuberculose que o mataria, como Das Tier, que significa “o animal”, como aponta 

Manuela Barbosa (2011, p. 3).  Há uma entrada em seu diário, na qual o autor narra sua 

experiência ao trabalhar em uma ferrovia e relata os primeiros sintomas de sua 

tuberculose, cujos primeiros sinais se apresentariam no recrudescimento do inverno 

daquele período. Ao questionar se sua tosse causaria medo nos funcionários da ferrovia, 

                                                           
13 Op. Cit. 
14 A função dos bestiários, segundo a autora Virginia Naughton (apud OLIVEIRA, 2011, p. 1), está 

relacionada a uma espécie de zoologia simbólica:  

El “bestiario” constituye uno de los tópicos alegóricos fundamentales de la Edad Media, y a partir de su 

lectura es posible reconstruir las relaciones que el hombre medieval mantenía con la naturaleza, y al 

mismo tiempo nos permite localizar su posición en el esquema general de las cosas creadas. Junto a esta 

zoología simbólica, debe situarse también aquella medicina imaginaria, y al igual que los bestiarios, la 

base de su credibilidad y amplia aceptación surgía de combinar algunas observaciones empíricas con 

propósitos morales y religiosos, y todo ello, en el marco de una profusa y abundante imaginería 

(NAUGHTON, 2005, p. 18). 
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ele constata que estes já a conheciam e a haviam apelidado de “tosse de lobo” (KAFKA, 

2006, p. 411). Kafka incorpora esta nomenclatura, ressignificando-a. Ele atribui-lhe um 

uivo, que é entreouvido como uma espécie de eco oculto em sua tosse, e esses ganidos 

parecem ter acompanhado sua relação com a doença naquele período, de acordo com seus 

diários. Há, nesse sentido, elementos que apontam para um tratamento que aproxima a 

doença de si próprio, sem dramatizá-la, isto é, tomando-a como algo da ordem do 

doméstico, familiar.15  

O tradutor Marcelo Backes chama a atenção numa de suas notas de rodapé para uma 

expressão usada por Kafka em Carta ao pai. A escolha do tradutor recaiu sobre uma 

expressão em português que foge ao sentido do original e de sua estranha literalidade, 

remetendo a uma maneira familiar através da qual Kafka se apropria de sua enfermidade 

tísica: 

 
Era terrível para mim, por exemplo, aquele: “Vou fazer picadinho de 

ti” [...] (KAFKA, 2011, p. 37-38)  

Nota do tradutor Marcelo Backes: No original alemão: “ich zerreisse 

Dichwie einem Fisch”, que, traduzido ipsis verbis, significa “vou te 

arrebentar como a um peixe”. A referência do original é importante na 

medida em que Kafka fez uso da imagem também em outros momentos 

de sua obra. Depois de constatar a doença nos pulmões, Kafka chega a 

dizer nos Diários que, se o pai sempre ameaçou arrebentá-lo “como a 

um peixe” – embora jamais tivesse posto um dedo nele, segundo o 

próprio Kafka –, agora a ameaça se concretizava sem a interferência do 

pai. (BACKES, 2011, p. 38, grifos nossos) 

 

Aqui, mais uma vez Kafka faz alusão à sua doença como um animal. “Ser 

arrebentado como um peixe” era primeiramente associado com um temor pela ameaça do 

pai e posteriormente, com a doença que o mataria. É interessante observar, como destaca 

Marcelo Backes, que essa imagem do animal será recorrente na obra de Kafka, 

desempenhando um papel fundamental na escrita desse autor. 

Em Carta ao pai há diversas menções a animais, e algumas chamam a atenção, 

sobretudo por seu caráter aparentemente fortuito, prosaico, mas principalmente por se 

referirem à maneira rude com a qual o pai o tratava e tratava outras pessoas: 

 
Pessoas inocentes, ingênuas, como, por exemplo, o ator Löwy, tinham 

de pagar por isso. Sem conhecê-lo, tu o comparaste, de um modo 

terrível, de um modo terrível, do qual já me esqueci, com insetos 

daninhos e, como muitas vezes aconteceu em relação a pessoas que me 

                                                           
15 Ibidem. 
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eram caras, tu automaticamente tinhas à mão o provérbio sobre os cães 

e as pulgas. (KAFKA, 2011, p. 3, grifos nossos)  

 

A relação de amizade entre Kafka e o ator judeu oriental Yitzchak Löwy era 

motivo de muita discórdia com seu pai Hermann, e não apenas é digno de nota que a 

imagem do inseto seja utilizada pelo pai para caracterizar algo sujo e desagradável (tal 

era a forte impressão que Hermann tinha deste amigo em particular), como nos salta aos 

olhos a semelhança entre o inseto repugnante e Gregor Samsa, seu personagem e alterego 

artrópode, de A metamorfose (1912).  

Em Carta ao pai, há referência à maneira como o pai utilizava xingamentos 

pejorativos de cunho animal para se dirigir aos seus dois filhos, Kafka e Felix: 

 
Minha situação na época talvez fique mais clara se eu a comparar com 

a de Felix. Tu o tratas de maneira semelhante, até mesmo empregas 

contra ele um método de ensino particularmente terrível na medida em 

que, quando ele faz alguma coisa que na tua opinião não parece limpa, 

tu nem te contentas em dizer o que antigamente dizias a mim: “Tu és 

um grande porco”, mas ainda acrescentas, “um autêntico Hermann” ou 

“igualzinho a teu pai”.16 

 

 No trecho que destacamos, temos mais um exemplo ilustrativo do uso linguístico 

de algum termo da fala do pai onde vemos que uma metáfora animal, denotativa 

novamente de sujeira, asco e desaprovação por parte de Hermann Kafka, vai originar mais 

adiante outros usos de linguagem, como prosopopeias, no conto Um médico rural, no 

qual os cavalos apresentam características não apenas humanas, mas também sobre-

humanas.  

A relação imagética entre a doença pulmonar e a animalidade é também 

encontrada em Carta ao Pai: “Ou tua constante maneira de falar de um caixeiro doente 

do pulmão: ‘Que morra de uma vez esse cão sarnento!’”.  Há nesse trecho, talvez, um 

possível fio de origem da estranha relação de Kafka com a afecção pulmonar que o 

acometeria em sua juventude e que seria fatal. Trouxemos algumas referências que 

ilustram a relação que Kafka mantinha com sua doença, alusões a animais e figuras de 

linguagem envolvendo animais (“arrebentar como um peixe”), todavia, no trecho 

destacado, podemos observar na fala do pai (através de Kafka, isto é, reapropriada e 

transfigurada) a mesma brutalização figurativa que o autor incorporará para se relacionar 

com a tísica. 

 

                                                           
16 Ibidem, p. 34, grifos nossos. 
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É certo que minha mãe era de uma bondade ilimitada comigo. Mas para 

mim, tudo isso estava relacionado a ti, ou seja, em uma relação boa. 

Inconscientemente ela exercia o papel de batedor na caça.17 

 

A presença deste imaginário permeava o cotidiano do Kafka escritor e notadamente 

se fazia ver na medida em que ele se deslocava, num jogo talvez doloroso, por entre esses 

diferentes conflitos, por essas imagens animais, que atingem, a partir de sua apropriação, 

um estatuto literário. Esse processo, que denota uma espécie de transmutação lenta e 

contínua, parece dar-se em diferentes níveis e Kafka, em Carta ao Pai, dá notícias de uma 

apropriação de um vocabulário claramente afetado por uma interferência poderosa, 

mediada pelas inibições e conflitos de sua vida familiar:  

 
Eu não podia me metamorfosear de repente, quando eu me juntava a 

outras pessoas; muito antes ficava com uma consciência de culpa ainda 

mais profunda em relação a elas, pois, conforme disse, precisava reparar 

os danos que, com a minha cumplicidade, tu lhe havias causado na 

loja.18  

 

A figura do cavalo19 marca significativa presença nas pequenas narrativas de Kafka 

também. Em “O novo advogado”, temos uma micronarrativa centrada na apresentação de 

um personagem que, já no primeiro período, é aproximado a um cavalo: “Temos um novo 

advogado, o dr. Bucéfalo. Seu exterior lembra o pouco tempo em que ainda era o cavalo 

de batalha de Alexandre da Macedônia.” (KAFKA, 1994, p. 7). Essa apresentação termina 

com uma espécie de avaliação enigmática sobre o personagem e uma espécie de atopia 

em sua função recentemente assumida, como podemos ver no trecho a seguir:  

 
Talvez por isso o melhor realmente seja, como Bucéfalo fez, mergulhar 

nos códigos. Livre, sem a pressão do lombo do cavaleiro dos flancos, 

sob a lâmpada silenciosa, distante do fragor da batalha de Alexandre, 

ele lê e vira as folhas dos nossos velhos livros.20  

  

                                                           
17 Ibidem, p. 44, grifos nossos. 

18 Ibidem, p. 60. 
19 Na narrativa O desaparecido ou Amérika, Susana Kampff Lages (2004) destaca uma duplicidade presente 

no sobrenome do protagonista, Rossmann, que em alemão aponta para uma significação literal de “homem-

cavalo”, embora a tradução de cavaleiro seja possível, com a ressalva de que seria anacrônica no que diz 

respeito à própria escrita kafkiana. Segundo Lages, há diversas outras referências a duplicidades 

homem/animal, sobretudo a duplicidade homem/cavalo em outros textos de Kafka, remontando à figura 

mitológica do centauro, com implicações eróticas na medida em que se assemelha à figura do sátiro ou do 

fauno. De acordo com o crítico e estudioso de Kafka, Detlef Kramer, há um paralelo entre a escrita e o 

ato/imagem de cavalgar, com todo o apelo linguístico erótico que pode existir em tal analogia.  
20 Ibidem, p. 8. 
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Em “Um médico rural”, novamente Kafka estabelece uma estranha relação com os 

cavalos, que desempenham um papel “extraterreno”, oracular, como se fossem guardiões 

traiçoeiros de uma verdade que se desvela, ao final da narrativa, como um grosseiro 

engodo, como podemos observar no excerto destacado: 

 
Esses cavalos que agora de algum modo afrouxaram as correias; que 

não sei como escancararam as janelas pelo lado de fora; que enfiam 

cada qual a cabeça por uma janela e sem se perturbarem com a gritaria 

da família contemplam o doente. 

- Vou voltar imediatamente – penso, como se os cavalos me 

convidassem a viajar; mas permito que a irmã, que imagina que estou 

anestesiado pelo calor, me tire o casaco de pele. (KAFKA, 1994, p. 11) 

 

 O uso de uma forma de personificação neste trecho produz um efeito de extrema 

estranheza, uma vez que Kafka apresenta os cavalos do conto como seres capazes de 

ações e intenções das quais o narrador não está completamente certo, das quais ele 

desconfia, criando uma atmosfera que oscila entre o onírico e o sobrenatural. 

 

[...] eu estou de algum modo disposto a admitir, quem sabe, que o jovem 

talvez esteja de fato doente. Dirijo-me até ele, ele sorri para mim como 

se eu estivesse lhe levando a mais vigorosa das sopas – ah, agora 

relincham os dois cavalos, o ruído com certeza deve, ordenado por uma 

esfera superior, facilitar o exame – e então descubro: sim, o jovem está 

doente.21  

 

 A dúvida do médico quanto à gravidade do quadro do paciente é um dos principais 

eixos da narrativa de “Um médico rural”. Os cavalos ao mesmo tempo confundem e 

esclarecem o narrador, que acredita em uma relação desconhecida, invisível, mantida 

entre os cavalos e uma esfera superior, extraterrena. Aqui é possível desvendar uma 

relação aporética, paradoxal entre o narrador e os cavalos; a dúvida e a ambiguidade sobre 

o chamado do médico ser ou não um alarme falso são sustentadas ou suspensas e, por 

vezes, somos inclinados a acreditar na veracidade do quadro clínico e, em outros 

momentos, parecemos conduzidos a crer que tudo não passa de engodo. 

 

Nu, exposto à geada desta época desafortunada, com um carro terrestre 

e cavalos não-terrenos, vou – um velho – vagando. Meu casaco de pele 

pende atrás da carroça, mas não posso alcançá-lo e ninguém na móvel 

canalha dos pacientes move um dedo. Fui enganado! Enganado! Uma 

vez atendido o alarme falso da sineta noturna – não há mais o que 

remediar, nunca mais.22  

                                                           
21 Ibidem, p. 13, grifos nossos. 
22 Ibidem, p. 15, grifos nossos. 
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Os “cavalos não terrenos”, cujas cabeças “balançam como sombras nos vãos das 

janelas”23 parecem gozar de um estatuto desestabilizador diante do narrador e a maneira 

como o efeito de estranheza é construído através de um litote, no qual o caráter fantástico 

dos cavalos é afirmado pela negação de suas características terrenas, isto é, naturais. Não, 

os cavalos de “Um médico rural” parecem munidos de intenções ocultas e somos instados, 

junto ao narrador, a questionar, desconfiados, se não fazem parte de um conluio maior 

para enganá-lo, trazendo-o em meio à neve para atender um falso chamado. 

Ainda a propósito dos cavalos, no seu diário de viagem, Kafka, vegetariano convicto 

e cavaleiro contumaz, estabelece uma comparação, em uma entrada de 18 de janeiro de 

1915, entre suas narrativas e cavalos: “[...] comecei uma nova história, as antigas temi 

corromper. Agora estão diante de mim quatro ou cinco histórias erguidas como os cavalos 

diante do diretor de circo Schumann no começo da produção” (apud BARBOSA, 2011, 

p. 4).  

A presença dos animais em Kafka é construída, portanto, através de dois registros, o 

literário e o autobiográfico, e a questão biográfica assume, assim, um importante aspecto 

na obra de Kafka, com múltiplas ressonâncias no que se refere à presença e à menção de 

animais em seus textos. O duplo velado assume, assim, uma forma animal em Kafka, 

aparecendo como elemento simbólico, que busca representar no texto algumas das 

questões biográficas – a conflituosa relação familiar, sobretudo com o pai, por exemplo 

– que estariam em jogo para o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Ibidem, p. 14, grifos nossos. 
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 “Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas […]” – o duplo como uma 

estrutura anímica atemporal 

 

No mito da caverna, o dualismo filosófico de Platão, que opõe mundo ideal (das 

ideias primordiais) e o mundo real, material (os reflexos, as sombras imperfeitas do 

mundo ideal) já anuncia, como assinala Juan Bargallo Cecilia (2011, p. 19) a problemática 

do duplo. Na ideia de duplo repousa o reflexo de um modelo ideal incognoscível – o ser 

humano como um duplo divino, forjado à própria imagem de Deus. A divisão do humano 

entre um eu e um alterego é algo que remonta à antiguidade desde as peças de Plauto, 

porém comparecendo enquanto temática, sobretudo, no século XIX e tendo como um de 

seus grandes expoentes a publicação da novela gótica Strange Case of Dr Jekill and Mr. 

Hyde, de Robert Louis Stevenson. O tema do alterego aparece aí por intermédio do 

recurso da dissociação de personalidade, isto é, o transtorno de personalidade múltipla. O 

respeitável e exemplar médico traz em si oculto o monstro, apto a cometer atrocidades. O 

monstro é o Mr. Hyde, que não arbitrariamente é homófono de hide (esconder, ocultar 

em inglês, heimlich). Novamente nos deparamos com um aspecto de si que é cindido e 

incorporado por um outro, um outro eu.  

 A dualidade é uma das bases lógicas do pensamento psicanalítico freudiano. Na 

primeira tópica, Freud defende uma oposição entre consciente e inconsciente24, com o 

dualismo pulsional oscilando entre as pulsões sexuais e as pulsões do eu. Em 1920, com 

a inauguração da segunda tópica, o conflito pulsional se situaria entre as instâncias 

psíquicas do eu, do isso e do supereu e o novo dualismo pulsional introduz a pulsão de 

morte, desta vez opondo-se às pulsões de vida, que agora englobam as pulsões sexuais e 

as pulsões do eu. Eros versus Tânatos – essa é a dualidade que Freud tinha em mente 

quando escreveu sobre o estranho em seu artigo de 1917. A pulsão de morte, por sua vez, 

tem como princípio de ordem a compulsão à repetição e está intrinsecamente relacionada 

com o fenômeno do estranho e do duplo na literatura. 

 A dualidade é também a matriz da dialética, uma vez que pressupõe a estrutura 

ambivalente do diálogo. O conto “O espelho” (1882), de Machado de Assis, integrante 

da obra Papéis avulsos, é centrado em Jacobina e em sua teoria sobre a alma humana: 

 
– […] Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de 

minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da 

                                                           
24 Passim. 
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matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 

duas… 

– Duas? 

– Nada menos de duas almas […]  

[...] Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 

dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à 

vontade; podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; não admito 

réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma 

exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, 

um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples 

botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa; – Assim também a 

polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma 

cavatina, um tambor, etc. (p. 25-26) 

 

 

 Segundo Lages (2006, p. 130), haveria uma precocidade na teoria sobre a alma 

humana de Assis que, de alguma forma, antecipa a própria psicanálise. A duplicidade, a 

divisão, que parecem pertencer ao estatuto do humano, como estamos desenvolvendo, 

ganham em Machado de Assis o matiz irônico. A ironia, por sua vez, mimetiza uma cisão, 

ela o faz de maneira dupla, pois encarna justamente a cisão que existe em dizer uma coisa, 

querendo dizer outra. De acordo com Susana Kampff Lages:  

 

A alma, ou, em termos modernos, a subjetividade, o psiquismo humano, 

é fundamentalmente dupla. E essa duplicidade se traduz em palavras 

(fora/dentro; e na negação da réplica a duplicidade se reduplica). Nesse 

sentido e em muitos outros, Machado antecipa a psicanálise de modo 

impressionante, tocando em temas eminentemente psicanalíticos, tais 

como: a ambivalência, a constituição narcísica do sujeito, a identidade 

do eu como ligada a modelos ideais, o estranhamente familiar – das 

Unheimliche.25  

 

 Há consideráveis referências mitológicas à figura do duplo em diferentes culturas, 

assinala Juan Herrero Cecilia (2011). Na mitologia e folclore irlandês, a figura do Fetch 

é bastante similar ao Doppelgänger alemão. O Fetch é descrito como um duplo exato e 

espectral de um ser humano vivo, cuja aparência é considerada agourenta. O caráter de 

má-sorte ou mau presságio (aviso de morte) associados ao Fetch o situam ao lado do 

Doppelgänger germânico. Além disso, há também referências ao Wraith, figura do 

folclore escocês que é associada a algumas concepções britânicas de fantasma e aparições, 

também usada para designar espíritos aquáticos. O que há em comum entre eles é que 

avistar tanto um fetch, um wraith ou um Doppelgänger geralmente é tomado como um 

sinal da morte iminente daquele que se vê duplicado no outro, embora haja uma certa 

                                                           
25 Ibidem. 
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controvérsia no que diz respeito ao período da aparição, pois se o duplo aparece na parte 

da manhã, em vez de à noite, o presságio aponta mais para uma longa vida do que para 

uma morte anunciada. 

A etimologia de Fetch é um tanto obscura, podendo ser derivada do verbo "fetch" 

(pegar, buscar), integrando a forma composta "fetch-life", que se refere àquele que 

"busca" as almas dos moribundos, hipótese presente na tradução de Richard Stanyhurst, 

em 1583. É possível também que a palavra seja derivada de fachada, encontrada em dois 

glossários do inglês antigo. Há também uma referência ao Fylgja escandinavo, uma 

espécie de alterego animal presente na mitologia norueguesa, ligada ao destino de uma 

pessoa, que, distinto do conceito irlandês, apresenta-se quase sempre no sexo feminino. 

Na mitologia norueguesa, um(a) Fylgja é um espírito que acompanha uma pessoa, tendo 

ligação com o seu destino. A palavra Fylgja significa "acompanhar" semelhante à do 

Fetch irlandês. As formas assumidas por eles podem ser de camundongos, cachorros, 

raposas, gatos, aves de rapina ou abutres. Acredita-se que o animal Fylgja reflete o caráter 

da pessoa que representa. Fylgjur (plural de Fylgja) também podem marcar, portanto, 

transformações entre humanos e animais ou mudança de forma.  

A terminologia Doppelgänger surgiu em 1776, com Paul Richter e percorreria 

uma trajetória consistente no Romantismo alemão, apropriando-se de algumas temáticas, 

como, por exemplo, a da sombra, em Peter Schlemmil, de Adalbert von Chamisso; As 

aventuras da noite de São Silvestre, de E. T. A. Hoffmann e a do autômato, em O homem 

de areia, também de Hoffmann. Aliás, de acordo com Juan Herrero Cecilia, em seu artigo 

“Figuras y significaciones del mito del doble en la literatura: teorias explicativas” (2011), 

Hoffmann é o responsável por conduzir o caminho estético para o que se tornaria o 

fantástico moderno nos séculos seguintes. O autor cita uma miríade de autores que se 

devotam à temática do duplo: Edgar Allan Poe, Gautier, Nerval, Dostoievski, 

Maupassant, Henry James, Stevenson, Wilde, Kafka, Virginia Woolf, Borges, Cortázar, 

José Maria Merino, um grupo bastante heterogêneo, mas que, em comum, partilham o 

efeito de xeque no que diz respeito ao problema da unidade do sujeito26. “Por isso, o 

sujeito humano é, de certo modo, um estranho para si mesmo e para os outros” (CECILIA, 

2011, p. 18). 

Vimos então que o desejo de sobreviver à morte está na base do processo de 

duplicação. O duplo é idêntico ao original e também diferente, isto é, oposto, paradoxal. 

                                                           
26 Ibidem, p. 23. 
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Os polos complementares dentro/fora, interior/exterior, eu/outro, atração/repulsa têm 

uma lógica de funcionamento privilegiada no que diz respeito ao fenômeno do duplo. 

Segundo o e-dicionário de termos literários:  

 

O DUPLO enquanto extensão do sujeito (DUPLO endógeno) e seu 

perfeito desdobramento, partilha com este traços evidentes que exaltam 

esse seu estatuto de “sombra”. Estabelece-se entre ambos uma relação 

de harmonia e cumplicidade. O inverso também é possível, se o 

DUPLO gerado a partir de um sujeito permanece enquanto seu 

contraste, confirmando-se uma relação bilateral de adversidade e 

oposição. Em ambos os casos, parece notória a noção de que o D., tendo 

tido a sua génese em um sujeito determinado, sendo uma cópia do 

mesmo, uma mimese, não pode desfrutar do mesmo estatuto ontológico 

subjacente ao “eu” a partir do qual se originou. (CEIA, 2010, 

disponível em: <http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/duplo/>, 

acessado em 28/12/2017) 

 

Fusillo discorre sobre algumas maneiras em que a estrutura de oposição permite 

definir o campo temático do duplo em minissistemas, de acordo com diferentes teóricos. 

Em Orlando, de Virginia Woolf, temos um indivíduo que vive em dois ou mais mundos 

ficcionais alternativos; em Amphitryon, de Molière, dois indivíduos com identidades 

distintas são revelados sob a mesma forma no mundo ficcional, assumindo a mesma 

aparência e a mesma identidade; em “William Wilson”, de Edgar Allan Poe, duas 

modalidades alternativas do mesmo indivíduo coexistem no mundo ficcional, o que 

produz uma manipulação radical dos traços de possibilidade semântica (isto é, a 

participação em uma mesma realidade) e identidade pessoal, ao contrário do tema de 

Amphitryon, que se baseia numa confusão cognitiva que eventualmente desvanece, 

elevando o palco da realidade que prevalece, com a separação das duas identidades 

(FUSILLO, 1998, p. 26). De acordo com este autor, o campo temático do duplo pode ser 

exibido através de um triângulo, com as suas zonas intermediárias, as variantes 

sintagmáticas e paradigmáticas (simultaneidade e exclusividade,  semelhança/contraste e 

antagonismo/cooperação), as diferentes técnicas de divisão (a fusão: O duplo, por 

Dostoiévski; fissão: O nariz, do Gogol; metamorfose: Dr. Jeckyll e Mr. Hyde, por 

Stevenson), e finalmente com variantes de autenticidade. O esquema é bastante didático 

e esclarecedor, não obstante, ele carrega a promessa de um sistema tríplice 

demasiadamente fechado, o que deixa a questão diacrônica sem muitas ressonâncias27. 

                                                           
27 Ibidem. 
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 De acordo com Jourde y Tortonese28, as tipologias do duplo são divididas da 

seguinte maneira: 

- duplo subjetivo (exemplos: “William Wilson”, de Edgar Allan Poe; O estranho caso de 

Dr Jeckyl e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson; La noche boca arriba, de Julio 

Cortázar; The Jolly Corner, de Henry James). 

* de caráter interno – o interior fragmentado ou cindido em duas personalidades opostas 

* de caráter externo – o eu repetido ou desdobrado em outro 

- duplo objetivo: manifesta-se quando um personagem se depara com outro idêntico a si 

e se pergunta se teria havido uma perturbação das leis naturais. Estabelece-se então uma 

dúvida se a terrível semelhança é fruto de seu delírio ou loucura. 

Tais tipologias encontram eco na psicanálise, uma vez que Otto Rank fez uma 

aproximação entre o duplo e a figura do diabo (daimon). Em sua importante análise sobre 

o duplo, Otto Rank descreve como a figura do duplo, inicialmente protetora contra as 

ameaças que interpelariam o sujeito, converte-se em uma instância que funciona como 

uma consciência perseguidora e martirizante diante da angústia da morte e do desespero 

de alcançar a eternidade. A ideia de um retorno e de uma repetição no que diz respeito ao 

fenômeno do duplo se encontram colocados por Clément Rosset em sua obra O real e seu 

duplo: “Quem recusa o real tem seu retorno com juros, em virtude do antigo adágio 

estoico segundo o qual ‘o destino guia aquele que consente e arrasta aquele que recusa’”29 

(1988, p. 68). Esse viés, contudo, já tinha em Freud e em Otto Rank importantes 

precursores. Freud trabalhou a problemática do sentimento do estranho e o duplo em seu 

texto de 1917, O estranho, relacionando-os com o retorno do recalcado inconsciente e à 

compulsão à repetição, esta última uma força para além do princípio de prazer.  

Também se lançou mão dos mecanismos de introjeção e projeção para esclarecer 

a dialética do dentro/fora e interior/exterior, que parecem estar em jogo no sentimento de 

estranheza familiar descrito por Freud, quando algumas condições se encontram 

presentes, seja na ficção literária, seja na vida real.  Freud assinala que aquilo que é 

desagradável ou desprazeroso é projetado para o exterior, expulso, e uma incorporação 

                                                           
28 Ibidem. 
29 De acordo com Clément Rosset, a origem do duplo se encontra calcada em uma recusa do real e se imbui 

de um caráter inescapável, de algo que retorna: “‘Não se escapa ao destino’ significa simplesmente que não 

se escapa ao real. O que é e não pode não ser. [...] O que existe é sempre unívoco: na borda do real, seja o 

acontecimento favorável ou desfavorável, os duplos se dissipam por encantamento ou maldição.” 

(ROSSET, 1998, p. 38). 
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do outro é realizada na medida em que os traços com os quais ocorre identificação são 

incorporados pelo sujeito.  

Freud diferencia os efeitos estéticos do estranho daquele estranho experimentado 

na vivência de realidade; no entanto, identifica uma mesma matriz para ambos: o retorno 

do material inconsciente recalcado e o seu constante pulsar, a repetição. Em Rosset essa 

ideia se sofistica, pois aquele que se alia ao próprio destino consegue se apropriar de 

algum senso de consciência em relação aos próprios caminhos e desgovernos, ao passo 

que o outro que recusa é, por outro lado, arrastado. Essa recusa pode ser tomada em 

diferentes níveis, inclusive como a própria recusa que se encontra na gênese da cisão 

consciente/inconsciente – a cisão que mergulha uma grande parte da memória em uma 

zona escura, de penumbra e dá origem a uma parte desconhecida do eu, prenhe de desejos 

conflitantes e insistentes, os quais o eu não reconhece como seus.  

As contribuições de Freud a respeito do duplo são feitas basicamente em 

concordância com o trabalho de Otto Rank, O duplo, destacando-se as ligações do duplo 

com reflexos, sombras, espíritos guardiões, irmãos gêmeos, fotografias, dentre outros. 

 Todavia, se nos primeiros estágios do desenvolvimento psíquico o duplo 

aparentava uma função de proteção contra a morte, ele passa em seguida a representar o 

oposto: “([...] quando essa etapa está superada, o ‘duplo’ inverte seu aspecto. Depois de 

haver sido uma garantia da imortalidade, transforma-se em estranho anunciador da 

morte”30. Freud inclusive identifica esse duplo anunciador da morte com a função crítica 

de observação e censura do eu, cujo domínio dois anos mais tarde ele atribuirá à instância 

do supereu. Do ponto de vista da psicanálise, tal aproximação situa o fenômeno do duplo 

na própria constituição psíquica do sujeito, nascendo paralelamente em outras instâncias: 

o eu, que possui uma contrapartida ligada à consciência (mas também inclui uma 

contraparte mergulhada no inconsciente) e o isso, locus psíquico privilegiado do 

inconsciente – caldeirão de desejos, moções pulsionais e conteúdos recalcados.  

A função do supereu, ainda, diz Freud (1917, p. 12), está intrinsecamente 

relacionada com a possibilidade de “tratar o resto do ego como um objeto”. Ou seja, tal 

instância permite ao sujeito a capacidade de auto-observação e também investe “a velha 

ideia de ‘duplo’ de um novo significado [ao] atribuir-lhe uma série de coisas – sobretudo 

aquelas coisas que, para a autocrítica, parecem pertencer ao antigo narcisismo superado 

dos primeiros anos”. Um jogo de espelhos dobráveis é colocado então para o sujeito e 

                                                           
30 Op. Cit., grifos nossos. 



42 
 

seus lugares psíquicos: a posição de objeto revela sua face intercambiável; as vozes 

dissonantes que o compõem enquanto sujeito sugerem a sua própria multiplicidade. Além 

disso, uma importante feição também é apontada por Freud no que concerne à relação 

entre o fenômeno do duplo e o supereu – o delírio de perseguição: “No caso patológico 

de delírios de observação, essa atividade mental torna-se isolada, dissociada do ego e 

discernível ao olho do terapeuta”31. Inscreve-se neste ponto uma associação que contribui 

justamente para o efeito estranho que o duplo suscita na literatura. Os relatos de sentir-se 

observado, examinado ou perseguido comparecem frequentemente nas construções 

literárias do duplo e remontam a aspectos muito precoces da constituição subjetiva, de 

acordo com Freud.   

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 estádio 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.32  

 Dessa forma, é possível dizer que a psicanálise freudiana teve e tem muito a 

contribuir para as teorias do(s) duplo(s), sobretudo em função de conceitos como 

ambivalência, projeção, narcisismo e castração. Já do ponto de vista da psicologia 

analítica junguiana, a noção de sombra também dialoga bastante com a temática do duplo, 

pois, de acordo com Carl Gustav Jung, ela está intrinsecamente vinculada com o 

inconsciente individual e com o aspecto sombrio da personalidade, dimensão essa 

frequentemente projetada no outro, isto é, na alteridade. A ideia de inconsciente coletivo 

é, por sua vez, conectada com os arquétipos universais, imagens primordiais provenientes 

das raízes ancestrais de esquemas e modelos culturais, como destaca Cecilia (2011, p. 

36).  

É possível encontrar alguma ressonância do conceito na seguinte passagem do 

capítulo 41, de Moby-Dick, onde Melville traz algumas imagens bastante poéticas. 

   
Winding far down from within the very heart of this spiked Hotel de 

Cluny where we here stand however grand and wonderful, now quit it; 

and take your way, ye nobler, sadder souls, to those vast Roman halls 

of Thermes; where far beneath the fantastic towers of men's upper earth, 

his root of grandeur, his whole awful essence sits in bearded state; an 

antique buried beneath antiquities, and throned on torsoes! So with a 

broken throne, the great gods mock that captive king; so like a Caryatid, 

                                                           
31 Ibidem. 
32 Ibidem, p. 12-13. 
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he patient sits, upholding on his frozen brow the piled entablatures of 

ages. Wind ye down there, ye prouder, sadder souls! question that 

proud, sad king! A family likeness! aye, he did beget ye, ye young 

exiled royalties; and from your grim sire only will the old State-secret 

come33. (MELVILLE, 2004, p. 264) 

 

Edward F. Edinger (1995, p. 88), em sua leitura junguiana de Moby-Dick, afirma 

haver nessa passagem uma possível marca do que Jung chama de inconsciente coletivo. 

Tratar-se-ia de uma referência ao Hotel de Cluny, um museu em Paris que Melville havia 

visitado. Acredita-se que a construção original do local dataria de 1490, tendo sido 

realizada sobre as ruínas de um antigo palácio romano, e que estas ruínas, por sua vez, 

haviam sido construções erguidas sobre ruínas anteriores. Nesse sentido, o Hotel de Cluny 

funciona, segundo Edinger34, como um símbolo da psique humana, uma vez que conteria 

diversas camadas inconscientes vestigiais da história coletiva da humanidade em seus 

extratos mais recônditos. Uma ruína que revelaria outra ruína e assim por diante.  

No mais, podemos também observar, assim, uma similaridade entre a noção de 

sombra junguiana e algumas manifestações do duplo romântico, incluindo o 

Doppelgänger germânico. O campo da animalidade, com suas influências e implicações 

no gênero humano, esbarra, muito provavelmente, no campo do inconsciente coletivo de 

Jung, uma vez que homens e animais convivem há séculos, desde a aurora da civilização.  

 Além de autores como Freud, Otto Rank, Carl Jung e Clement Rosset, outros 

teóricos contribuíram com trabalhos importantes dentro da temática do(s) duplo(s). 

Dentre esses trabalhos, um autor cuja discussão sobre o duplo merece ser mencionada é 

René Girard (1923-2015), pois sua teoria traça uma interessante associação entre os 

mitos, a bíblia, a etnologia, a antropologia e a tragédia grega. Segundo Girard, desejamos 

possuir aquilo que o outro tem e de que nós carecemos. A realização do desejo produziria 

então violência e enfrentamento. Em Girard, a teoria do duplo aparece como uma força 

que tende a eliminar as diferenças, impulsionada pelo que ele chama de mimetismo do 

desejo. Segundo ele, aqueles que desejam o mesmo, e que se enfrentam para alcançar seu 

                                                           
33 “Descendo muito além do coração desse Hotel de Cluny cravado aqui onde estamos agora – embora seja 

grandioso e maravilhoso, deixemo-lo; – parti, almas nobres e tristes na direção daquelas enormes salas 

romanas, as termas; onde muito abaixo das torres fantásticas da superfície terrena do homem, sua raiz de 

grandeza, toda a sua essência apavorante se encontra em posição de confronto; uma antiguidade sepultada 

sob antiguidades; entronizada nos torsos! Num trono quebrado, os grandes deuses caçoam do rei cativo; 

mas como uma Cariátide, ele fica pacientemente sentado, sustentando em sua fronte congelada os 

entablamentos acumulados dos séculos. Descei, almas altivas e tristes! Sim, ele vos gerou, jovens realezas 

exiladas; e apenas por meio de vosso monarca impiedoso vos será revelado o antigo segredo de Estado.” 

(MELVILLE, 2013, p. 208, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
34 Ibidem. 
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fim, seriam duplos. Haveria, assim, um desejo de totalidade ou dominação por parte do 

indivíduo, o que funcionaria como uma espécie de suplência para a religião cristã, 

conforme salientado por Cecilia (2011, p. 40-41). Uma outra referência significativa para 

os estudos do duplo é também a da tipologia formal do duplo, de Juan Bargalló, segundo 

a qual haveria três processos de duplicação: 

- Fissão: a unidade do eu seria bi ou repartidas em unidades separadas entre si, não 

necessariamente idênticas, mas que fazem parte de uma composição original do 

indivíduo, por exemplo partes do corpo que têm vida própria ou uma sombra que toma 

vida e se desprende de seu possuidor.  Ex: O nariz, de Nikolai Gogol; “A sombra”, de 

Hans Christian Andersen; Peter Schlemmil, de Adalbert von Chamisso; diversas novelas 

de E. T. A Hoffman. 

- Fusão: no processo de fusão, a duplicação produz unidades de alguma forma idênticas 

que remeteriam ao seu original. Como homônimos, gêmeos, sósias etc. Ex: “William 

Wilson”, de Edgar Allan Poe, O duplo, de Fiodor Dostoievski. 

- Metamorfose: aqui, o sujeito/personagem se transfigura em algo/alguém 

significativamente distinto de si – um animal, alguém do gênero oposto, uma criatura ou 

besta. Ex: O médico e o monstro, de R. Louis Stevenson; Orlando, de Virginia Woolf; A 

metamorfose, de Franz Kafka; O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. 

 O escritor e crítico literário escocês John Herdman (1941), em sua obra The 

Double in Nineteenth Century Fiction (Londres, 1990 e Nova Iorque, 1991), destaca dois 

direcionamentos em suas categorias do duplo: o duplo alegórico e o duplo psicológico. 

De acordo com Herdmann, o duplo, enquanto figura do romantismo, tem sua ascensão no 

século XIX, mas suas manifestações iniciais remontam ao final do século anterior. 

Herdman assinala o declínio do duplo romântico ao final do século XIX, mas chama a 

atenção para uma possível mudança de forma em suas aparições literárias posteriores: 

 
The double is a central Romantic image. Its heyday corresponds 

approximately to the span of the nineteenth century, but its immediate 

literary roots are in late-eighteenth-century Romanticism, and the 

earliest works which I discuss belong to the 1780s and 1790s. The motif 

does not die with the nineteenth century, but its treatment in the last 

decade shows it in a state of declension from the fullest development of 

its potential; its survival in altered form and with different emphases 

during the present century is a different story which I have not 

attempted to treat.35 (HERDMAN, 1990, p. X, grifos nossos) 

                                                           
35 “O duplo é uma imagem romântica central. O seu auge corresponde aproximadamente ao intervalo do 

século XIX, mas suas raízes literárias mais imediatas estão no Romantismo do final do século XVIII, e os 

trabalhos mais anteriores que eu discuto datam de 1780 a 1790. O tema não morre no século XIX, mas o 
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 As metamorfoses do duplo ao longo dos séculos corroboram a nossa hipótese do 

velamento – e desvelamento – do duplo não apenas em Moby-Dick, mas na história da 

literatura e talvez na da cultura. Moby-Dick, romance de Herman Melville, narra através 

de Ishmael, o baleeiro iniciante, a caçada implacável do capitão Ahab em busca da baleia 

branca que o desmembrou, Moby-Dick. O que poderia ser uma questão individual, isto é, 

uma vingança pessoal de Ahab contra o leviatã dos mares, passa a ser compartilhada por 

toda a tripulação do navio Pequod, tornando-se uma missão coletiva. O papel 

desempenhado por Moby-Dick no mortífero desejo de aniquilação do cachalote é 

enigmático – e, ao que parece, permanecerá enigmático, pois remonta ao vazio recoberto 

e ao mesmo tempo representado pela baleia branca – e parece estar diretamente atrelado 

a um apelo sedutor exercido por Ahab sobre sua tripulação. 

A caçada de Ahab se torna a caçada do Pequod na medida em que o capitão instila 

em cada um dos membros da tripulação o desejo de exterminar a baleia mítica, o leviatã 

sobrenatural. No livro, as descrições da baleia branca são pontuadas por referências 

mitológicas, mágicas, atributos extraordinários tais como onisciência, ubiquidade, 

inteligência pareada com as faculdades humanas etc. Moby-Dick é muito mais um 

monstro mitológico do que um exemplar raríssimo dos mamíferos marinhos, os cetáceos, 

como assinala Skare em sua leitura lacaniana do romance: 

 
Em primeiro lugar, o quadro na estalagem está inscrito na ordem do 

imaginário, pois diz respeito à transformação que essa figura causa no 

outro, no indivíduo; ele sintetiza o espelho que despedaça a percepção 

unitária individual. Em segundo lugar temos a história do navio 

amotinado atacado por Moby Dick; essa alegoria está inscrita na ordem 

do simbólico. A organização hierárquica, a “ordem” é rompida. O 

Leviatã qua símbolo não se resume a um único significado; antes, é uma 

espécie de função polissêmica, e tão mais angustiante quanto mais 

“vazio”. O simples nome que carrega fratura a ordem simbólica. Em 

terceiro lugar temos as representações criticadas por Ismael, todas elas 

incapazes de manifestar aquilo que uma baleia é; essa alegoria está 

inscrita no real. Aqui a baleia não escapa a uma representação, ela 

escapa ao próprio ato de representar. (SKARE, 2011, p. 78) 

 

Há, neste sentido, um componente de mistério incognoscível permeando a 

representação da baleia no texto de Melville, a propósito do qual D.H. Lawrence escreve 

                                                           
seu tratamento, na última década, mostra-o num estado de declínio em relação ao desenvolvimento pleno 

de seu potencial; sua sobrevivência sob formas alteradas e com diferente ênfase durante o século atual é 

uma história totalmente diferente, que eu sequer tentei abordar.” (HERDMAN, 1990, p. X, tradução livre). 
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tratar-se, sem dúvida, de um símbolo (2012, p. 206). Um símbolo, uma alegoria? Ou 

nenhum dos dois? Na ordem simbólica, o que a baleia parece apresentar para a estupefata 

tripulação do baleeiro Pequod é uma fissura, uma fratura de significação que abre espaço 

para um choque com o real, produzindo uma saída pela fantasia – um membro fantasma 

para a suplência de algo que se perdeu, mas que era perdido de início. 

 
Em seu eu “humano”, Melville está quase morto. Ou seja, ele 

praticamente já não reage aos contatos humanos; ou então reage apenas 

idealmente; ou só por alguns instantes. Seu eu humano-emocional está 

quase inteiramente gasto. Ele é abstrato, autoanalítico e distraído. E fica 

mais fascinado com os estranhos deslizamentos e colisões da Matéria 

do que com as coisas que os homens fazem. (LAWRENCE, 2012, p. 

208) 

 

 

 Melville produz um ser de linguagem, um leviatã, que é equiparado no texto a 

nada menos do que a esfinge, criatura mitológica capaz de responder a todos os enigmas 

do universo – com enigmas. Perguntamo-nos, no curso do romance, não onde estará 

Moby-Dick, mas quem é Moby-Dick, ou, o que é Moby-Dick. O registro de existência 

onde o cachalote albino parece habitar é o terreno do inominável, do inumano. 

 

Mas Melville não abandona sua especulação sobre a “brancura”. Ele era 

fascinado pelo imenso abstrato. O abstrato onde acabamos, onde 

deixamos de existir. Branco ou preto. Nosso fim branco, abstrato! 

(LAWRENCE, 2012, p. 216) 

 

 A brancura da baleia encerra todas as possibilidades de interpretação como uma 

cortina que se fecha irremediavelmente. O branco assinala no texto um ponto de 

opacidade, uma zona de pouca visibilidade, na qual nos deparamos com a brutalidade do 

não sentido, e encontramos o limite da representação. 
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O duplo animal em Moby-Dick: o cachalote como animal totêmico? 

 

 
As mais antigas e importantes proibições ligadas aos tabus são as duas 

leis básicas do totemismo: não matar o animal totêmico e evitar relações 

sexuais com membros do clã totêmico do sexo oposto. (FREUD, 1950, 

p. 24) 

 

No romance Moby-Dick, de Herman Melville, a saga do navio baleeiro Pequod 

rumo à sua morte anunciada é um objeto digno de investigação, pois o capitão do navio, 

o personagem Ahab, é arrastado, movido por sua obsessão pelo cachalote branco que 

arrancara sua perna num encontro anterior. Desenvolveremos ao longo deste item a 

relação intrincada estabelecida entre Ahab e Moby-Dick, a baleia, que se apresenta 

segundo uma configuração conivente com os princípios de uma espécie de totemismo 

maléfico e mortífero. 

 A investigação de um duplo animal na obra Moby-Dick haverá de passar, 

portanto, pelas delicadas relações entre o terreno do humano e do inumano, entre as 

intermediações entre o psiquismo e o totemismo. 

 
O totemismo, pelo contrário, é algo estranho aos nossos sentimentos 

contemporâneos — uma instituição social-religiosa que foi há muito 

tempo relegada como realidade e substituída por formas mais novas. 

Deixou atrás de si apenas levíssimos vestígios nas religiões, maneiras e 

costumes dos povos civilizados da atualidade e foi submetido a 

modificações de grande alcance mesmo entre as raças, sobre as quais 

ainda exerce influência.36 

 

 Embora em seu trabalho de 1912-1913, Totem e Tabu, Freud tivesse por objeto de 

estudo as tribos e clãs aborígenes, seu olhar transdisciplinar, que conjugou os campos de 

estudo da antropologia, da psicologia social e da psicanálise, ajudou a discernir as 

heranças ancestrais impressas nas subjetividades contemporâneas e, decerto, há de servir 

de auxílio também ao exame de nosso objeto de estudo deste capítulo: o duplo animal em 

Moby-Dick. 

 

Por outro lado, a pretensão de ser o totemismo considerado como uma 

primeira tentativa de religião baseia-se no primeiro desses dois tabus: o 

referente a tirar a vida do animal totêmico. O animal impressionou os 

filhos como um substituto natural e óbvio do pai; mas o tratamento que 

se impuseram dar a ele expressava mais do que a necessidade de exibir 

o remorso. Podiam tentar, na relação com esse pai substituto, apaziguar 

o causticante sentimento de culpa, provocar uma espécie de 

                                                           
36 Ibidem, p. 5. 
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reconciliação com o pai. O sistema totêmico foi, por assim dizer, um 

pacto com o pai, no qual este prometia-lhes tudo o que uma imaginação 

infantil pode esperar de um pai — proteção, cuidado e indulgência — 

enquanto que, por seu lado, comprometiam-se a respeitar-lhe a vida, 

isto é, não repetir o ato que causara a destruição do pai real. O 

totemismo, além disso, continha uma tentativa de autojustificação: “Se 

nosso pai nos houvesse tratado da maneira que o totem nos trata, nunca 

nos teríamos sentido tentados a matá-lo”. Desta maneira, o totemismo 

ajudou a amenizar a situação e tornou possível esquecer o 

acontecimento a que devia sua origem.37 

 

O atrelamento entre o totemismo e o tabu (assassinato do pai primevo) toma a 

forma de um dispositivo metafórico, uma forma de deslocamento de um sacrifício em 

detrimento de outro. A morte do animal totêmico toma o lugar do assassinato do pai da 

horda primitiva. Até aí, os vestígios deste crime original se encontram em consonância 

com a estruturação do psiquismo do homem inserido na cultura judaico-cristã, modelo a 

partir do qual Freud formula sua metapsicologia. Contudo, há que se pensar que em 

Moby-Dick parece haver uma fixação na moção de assassinato à baleia, denotando uma 

espécie de perversão: uma fixação doentia em uma forma específica de obtenção de 

prazer, ou ainda, um mais além do princípio de prazer - um gozo que se desprende daquilo 

que o origina em primeiro lugar. E é justamente neste desprendimento, neste gozo no qual 

predomina a pulsão de morte que situamos a jornada trágica do capitão Ahab e seus 

marinheiros e arpoadores, dentre os quais se inclui o narrador do romance, o sobrevivente 

Ishmael. 

O assassinato do pai, que sobrepuja e instaura uma nova ordem de dominação, é 

uma estrutura já conhecida da mitologia greco-romana, com o dúplice destronamento 

respectivo de Urano, o pai do céu, por Saturno/Cronos e deste por Júpiter/Zeus, que 

permanece então com a supremacia do Olimpo. O papel do animal totêmico neste 

contexto é, a princípio, velado; todavia, a relação entre totem e tabu é bastante íntima, 

sendo a sua tônica principal a substituição: a religião totêmica assume o papel de 

substituto do pai e constitui uma espécie de referência fálica e, sobretudo, de proteção, tal 

como vimos anteriormente na função representada pelo duplo, segundo Freud e Otto 

Rank. A ideia do duplo como inicialmente protetor e, em seguida, anunciador de morte é 

uma configuração preciosa para pensar a própria estrutura de Moby-Dick.  

A atmosfera lúgubre descrita em um dos capítulos iniciais do romance, “The 

carpet bag”, já aponta para uma certa iniciação, um prelúdio ao sentimento de estranho, 

                                                           
37 Ibidem. 
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o ominoso descrito por Freud em 1917,  e reforça, ao mesmo tempo, o caráter trágico de 

morte anunciada no qual a jornada do navio baleeiro Pequod haveria de enveredar:  

 
[...] and looking up, saw a swinging sign over the door with a white 

painting upon it, faintly representing a tall jet of misty spray, and these 

words underneath – “The Spouter Inn – Peter Coffin”. 

Coffin? – Spouter? – Rather ominous in that particular connection, 

thought I.38 (MELVILLE, 2004, p. 41) 

 

A palavra “coffin” (caixão) é, não ao acaso, justaposta a “spouter” (declamador, 

aquele que lança jatos de água) e, assim, é feita a macabra associação entre a baleia que 

esguicha água em seu dorso e a morte ao mar. Além disso, Ishmael, o narrador, depara-

se, logo ao adentrar a estalagem, com uma pintura que o confunde e estarrece para, enfim, 

revelar-se um quadro de uma baleia durante uma tempestade fatal. Acompanhamos a 

progressão de sua percepção, primeiro examinando as sombras e os tons, o excesso de 

elementos na obra, testando interpretações para o quadro até finalmente constatar o leviatã 

como figura agourenta no cerne da impressionante composição: 

 
It’s a Hyperborean winter scene. – It’s the breaking up of the ice-bound 

stream of Time. But at last all these fancies yielded to that one 

portentous something in the picture midst. That once found out, and all 

the rest were plain. But stop; does it not bear a faint resemblance to a 

gigantic fish? Even the great leviathan himself? 

In fact, the artist’s design seemed this: a final theory of my own, partly 

based upon the aggregated opinions of many aged persons with whom 

I conversed upon the subject. The picture represents a Cape-Horner in 

a great hurricane; the half-foundered ship weltering there with its three 

dismantled masts alone visible; and an exasperated whale, purposing to 

spring clean over the craft, is in the enormous act of impaling himself 

upon the three mast-heads.39 (MELVILLE, 2004, p. 44, grifos do autor) 

 

                                                           
38 “[...] olhando para cima, vi uma tabuleta que balançava em cima da porta com uma pintura branca, que 

representava vagamente um jato comprido e reto de espuma enevoada, este subscrito com as seguintes 

palavras: -- Estalagem do Jato: -- Peter Coffin [caixão]. 

Caixão? – Baleia? – Essa associação é tão agourenta, pensei.” (MELVILLE, 2013, p. 34, tradução Irene 

Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
39 “É uma cena do inverno hiperbóreo. – É o degelo do rio do Tempo. Mas todas essas fantasias convergiam 

para algo portentoso no centro do quadro. Se aquilo fosse revelado, todo o resto seria simples. Mas pare; 

não há uma vaga semelhança com um peixe gigantesco? Com o próprio Leviatã? 

De fato, segundo minha tese definitiva, baseada em parte nas opiniões conjuntas de várias pessoas idosas 

com quem conversei sobre o assunto, o propósito do artista parecia ser o seguinte: o quadro representa um 

navio no cabo Horn em meio a um grande furacão; veem-se apenas três mastros destruídos de uma 

embarcação semiafundada; uma baleia exasperada, pretendendo saltar por cima do barco, aparece sob o 

grandioso ato de empalar-se sobre os três mastros.” (MELVILLE, 2013, p. 36, grifos do autor, tradução 

Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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Toda essa atmosfera mítica em torno da baleia, a profusão imagética de símbolos 

associados à morte, ao desmembramento e ao empalamento, estabelecem algumas 

intrigantes relações com as considerações de Freud acerca do totemismo: 

 

O clã espera receber proteção e cuidados da parte de seu totem. Se se 

tratar de um animal perigoso (como um animal de presa ou uma cobra 

venenosa), há a pressuposição de que não causará mal aos seus 

protegidos; e, se essa expectativa não se cumprir, o homem ferido é 

expulso do clã. Os juramentos, na opinião de Frazer, foram 

originalmente provações; assim, muitas verificações de descendência e 

legitimidade eram submetidas à decisão do totem. O totem presta 

auxílio na doença e transmite augúrios e advertências ao seu clã. O 

aparecimento do totem numa casa ou perto dela é frequentemente 

encarado como um presságio de morte; o totem veio buscar o seu 

parente. (FREUD, 1950, p. 69, grifos nossos) 

  

 A similaridade das descrições de presságio de morte tanto no texto de 1917, “O 

Estranho”, e neste excerto de Totem e Tabu são dignas de nota, mas é preciso considerar 

as distorções que vêm a partir de um deslocamento de olhar das sociedades estudadas por 

Freud em Totem e Tabu para a tripulação do navio Pequod. O papel do simbolismo 

estipula para Moby-Dick uma função que, ao mesmo tempo, trava com o totemismo e a 

religião totêmica, estudados por Freud, uma relação paradoxal de semelhança e 

disparidade. A baleia branca é, a um só tempo, o totem e o antitotem da tripulação do 

navio baleeiro; ela é o leviatã, o monstro assassino dos mares, e, ao mesmo tempo, o 

duplo animal de Ahab, o capitão monomaníaco. Não é sem efeito que, após perder a 

perna, Ahab substitui o membro decepado por um osso de baleia. É como se a partir desse 

evento brutal que é o seu desmembramento por Moby Dick (acontecimento diegético do 

qual parte a narrativa, porém não presente temporalmente no romance), Ahab 

incorporasse o próprio elemento da baleia assassina, tornando-se cada vez mais obcecado 

e, assim, menos humano.  

O personagem é visto como intrinsecamente sombrio e na fronteira da insanidade 

por seus subordinados no navio, e há sobre isso referências frequentes no próprio texto. 

No capítulo 19, “The prophet”, a figura de um estranho Elijah40, parte mendigo, parte 

profeta, surge na narrativa, imbuído aparentemente do desejo de alertar os arpoadores 

                                                           
40 Elijah ou Elias foi um profeta do reino do norte de Israel durante o reinado de Ahab (século IX A.C), de 

acordo com os livros bíblicos de Reis. Elias defendeu o culto do Senhor sobre o do ídolo cananeu Baal. A 

ele é atribuído o milagre de ressuscitar os mortos. Elias também é uma figura em várias tradições populares 

cristãs, muitas vezes identificado com antigos deuses pagãos do trovão e do céu. No Alcorão e certas 

tradições islâmicas, Elias é descrito como um grande e justo homem de Deus que poderosamente pregou 

contra a adoração de Baal. 
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Ishmael41 e Queequeg (prestes a embarcar no baleeiro Pequod) do grande perigo 

representado pelo capitão Ahab, chamado por ele, inclusive, de Old Thunder (Velho 

Trovão):  

 
[...] you must jump when he gives an order. Step and growl; growl and 

go – that’s the word with Captain Ahab. But nothing about that thing 

that happened to him off Cape Horn, long ago, when he lay like dead 

for three days and nights; nothing about that deadly scrimmage with the 

Spaniard afore the altar in Santa? – heard nothing about that, eh? 

Nothing about the silver calabash he spat into? And nothing about his 

losing his leg last voyage, according to the prophecy. Didn’t ye hear a 

word about them matters and something more, eh? No, I don’t think ye 

did; how could ye? Who know it? Not all Nantucket, I guess. But 

hows’ever, mayhap, ye’ve heard tell about the leg, and how he lost it; 

aye, you have heard about that, I dare say. Oh yes, that everyone knows 

a’most – I mean, they know he’s only one leg; and that a parmacetti 

took the other off.42 (MELVILLE, 2004, p. 148-149, grifos do autor) 

 

O diálogo travado com Elijah perturba profundamente Ishmael, que questiona em 

um dado momento ao final do capítulo se o velho estava perseguindo a ele e Queequeg. 

Seu suposto alívio, ao constatar que não se tratava disso, não parece convencer o leitor: a 

atmosfera agourenta já fora estabelecida – a figura sinistra do Capitão Ahab já havia sido 

pincelada com matizes fortes, sombrios.  

Vimos então que o desejo de sobreviver à morte está na base do processo de 

duplicação. O duplo pode ser, portanto, idêntico ao original, mas também diferente, isto 

é, oposto, paradoxal. Os polos complementares dentro/fora, interior/exterior, eu/outro, 

atração/repulsa têm, no fenômeno do duplo, uma lógica de funcionamento privilegiada.  

A alma – ou, em termos modernos, a subjetividade, o psiquismo humano – é 

fundamentalmente dupla. E essa duplicidade se traduz em palavras (fora/dentro; 

humano/inumano; e justamente na negação da réplica a duplicidade se reduplica). Moby 

Dick é, portanto, um duplo paradoxal: duplo animal que, de alguma forma representa a 

                                                           
41 Na bíblia, Ishmael é descrito como o primeiro filho de Abraão – ponto comum para judeus, cristãos e 

muçulmanos. Ismael nasceu de Abraão e a serva de Sarah, Hagar (Gênesis 16: 3). De acordo com o relato 

de Gênesis, ele morreu com a idade de 137 anos (Gênesis 25:17). O Livro do Gênesis e as tradições 

islâmicas consideram Ismael o provável antepassado dos ismaelitas e patriarca de Qaydār.  
42 “[...] quando ele dá uma ordem é preciso obedecer imediatamente. Marchar e rosnar; rosnar e ir – É assim 

com o capitão Ahab. Mas não contaram nada do que aconteceu com ele perto do cabo Horn, há muito 

tempo, quando ele ficou deitado como um morto por três dias e três noites; não contaram nada sobre o 

combate mortal com o espanhol diante do altar em Santa? – não ouvistes nada a respeito disso? E nada 

sobre a cabaça de prata na qual ele cuspiu? Nada sobre como perdeu sua perna na última viagem, para que 

se cumprisse uma profecia? Não ouvistes nada sobre esses assuntos e alguns outros, não é? Não, acho que 

não; como poderíeis? Quem é que sabe? Acho que ninguém sabe em Nantucket. Mas em todo caso ouvistes 

falar da perna e de como a perdeu; sim, isso vós escutastes. Ah, sim, isso todos sabem – ou seja, sabem que 

ele só tem uma perna; e que um cachalote levou a outra.” (MELVILLE, 2013, p. 112, tradução Irene Hirsch 

e Alexandre Barbosa de Souza). 
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fúria de um passado totêmico esquecido e que, por isso mesmo, é repetido sob o signo da 

compulsão à repetição, sob os domínios da pulsão de morte. 

No capítulo 61, “Stubb kills a whale”, Stubb, second mate (segundo marinheiro 

em português), é responsável pela primeira carnificina perpetrada pelo navio Pequod. 

Somos então apresentados a uma forma muito particular de barbárie, na qual a baleia 

assume uma conotação de animal totêmico para aquele que a sacrifica, a saber, Stubb. 

Três capítulos depois, “Stubb’s supper” descreverá uma sequência onde se dá uma espécie 

de refeição totêmica, quando o personagem Stubb solicita ao cozinheiro do navio que lhe 

prepare literalmente (a partir de instruções muito precisas) um bife de fígado de baleia 

com a carne do cachalote sacrificado. O capítulo começa com o deslocamento da baleia 

morta para o navio: “Stubb’s whale had been killed some distance from the ship. It was a 

calm; so, forming a tandem of three boats, we commenced the slow business of towing 

the trophy to the Pequod”43 (MELVILLE, 2004, p. 403, grifos nossos). A palavra que 

destacamos do excerto acima, trophy (troféu), é bastante significativa para pensar a 

imagem da baleia como totem no texto de Melville. Ao longo do capítulo, Stubb é descrito 

como exultante em razão de sua baleia abatida: 

 
[...] Stubb, his second mate [Ahab’s], flushed with conquest, betrayed 

an unusual but still good-natured excitement. Such an unwonted bustle 

was he in that the staid Starbuck, his official superior, quietly resigned 

to him for the time the sole management of affairs. One small, helping 

cause of this liveliness in Stubb was a high liver; he was somewhat 

intemperately fond of the whale as a flavourish thing to his palate.44 

(MELVILLE, 2004, p. 404-405, grifos nossos) 

 

 Há um jogo homofônico entre as palavras liveliness (animação, vivacidade) e liver 

(fígado) onde o narrador, Ishmael, atribui os espíritos elevados de Stubb à perspectiva de 

comer um bom bife de fígado de baleia. O entusiasmo de Stubb por sua “spermacetti 

supper” (ceia de cachalote) é tão exagerado que ele ralha com o cozinheiro por ter perdido 

o ponto exato da carne: 

 

                                                           
43 “A baleia de Stubb foi morta a certa distância do navio. Era uma calmaria; então, numa formação de três 

botes, demos início ao trabalho lento de sirgar o troféu para o Pequod.” (MELVILLE, 2004, p. 403, tradução 

livre). 
44 [...] Stubb, o segundo imediato, era o entusiasmo. Estava ele em um tão incomum alvoroço que o próprio 

Starbuck, seu superior, lhe delegou temporariamente a condução das operações. A pequena causa 

determinante de toda a animação logo se fez manifesta. Stubb gostava de uma boa dieta; e apreciava de um 

modo um tanto destemperado a baleia, a mais saborosa iguaria para o seu paladar.” (MELVILLE, 2013, p. 

318, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza).  
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“Cook”, said Stubb, rapidly lifting a rather reddish morsel to his mouth, 

“don’t think this steak is rather overdone? You’ve been beating this 

steak too much, cook; it’s too tender. Don’t I always say that to be good, 

a whale-steak must be tough?”45 

 

 

 Ao final do capítulo, Stubb ainda recomenda que o cozinheiro guarde as 

barbatanas da baleia para fazer pickles com suas pontas e ensopado a partir dos solhas: 

“And now tomorrow, cook, when we’re cutting in the fish, be sure you stand by to get the 

tips of his fins; have them put in pickle. As for the ends of the flukes, have them soused, 

cook. There, now ye may go” (MELVILLE, 2004, p. 412). Essa gourmetização da baleia 

como iguaria é retomada por Ishmael, o narrador, no capítulo seguinte, “The whale as a 

dish”, examinando dentre as diversas culturas – tanto as consideradas bárbaras e como as 

civilizadas – aquelas que propõem a baleia como um prato típico ou exótico, ressaltando 

suas semelhanças com outras carnes: 

 
That mortal man should feed upon the creature that feeds his lamp, and 

like Stubb, eat him by his own light, as you may say, this seems so 

outlandish a thing that one must needs go a little into the history and 

philosophy of it.46 (MELVILLE, 2004, p. 413, grifos nossos) 

 

 Considerada um prato nobre entre alguns baleeiros, a baleia figura como uma 

iguaria bastante desejável entre esquimós e groelandeses, o que leva Ishmael a entabular 

uma interessante reflexão sobre a questão do canibalismo e também sobre a aversão dos 

homens de terra firme à carne da baleia: 

 
Go to the meat-market of a Saturday night and see the crowds of live 

bipeds staring up at the long rows of dead quadrupeds. Does not that 

sight take a tooth of the cannibal’s jaw? Cannibals? Who is not a 

cannibal? I’ll tell you it will be more tolerable for the Fejee that salted 

down a lean missionary in his cellar against a coming famine; it will be 

more tolerable for that provident Fejee, I say, in the day of judgement, 

than for thee, civilized and enlighted gourmand, who nailest geese to 

                                                           
45 “‘Cozinheiro’, disse Stubb, levando com rapidez um pedaço bem vermelho à boca, ‘você não acha que 

esse bife passou do ponto? Você bateu demais esse bife; está macio demais. Não digo sempre que um bom 

bife de baleia precisa estar duro?’” (MELVILLE, 2013, p. 320, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa 

de Souza). 
46 “Que um mortal se alimente da criatura que alimenta a sua lamparina, e, que, como Stubb, coma o animal 

sob sua própria luz, como se pode dizer; é uma coisa que parece tão estranha que se faz necessário entrar 

um pouco na história e na filosofia desse fato.” (Ibidem, p. 324) 
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the ground and feasted on their own bloated livers in thy pâté-de-foie-

gras.47 (MELVILLE, 2004, p. 415) 

 

 A expressão “by his own light” é usada para caracterizar o modo como Stubb, o 

segundo marinheiro, faria a ingestão da baleia por ele abatida e significa a partir de suas 

inclinações ou por sua própria consciência. Assim, na lógica argumentativa de Ishmael, 

nada mais natural para Stubb – ou para qualquer outro baleeiro – do que ingerir o animal 

caçado. O antinatural ficaria, portanto, a cargo da matança em massa e a respectiva 

comercialização de animais para o mercado alimentício, como no caso, por exemplo, do 

patê de fígado de ganso, uma iguaria supostamente sofisticada, feita às custas do 

aprisionamento das aves e a consequente ingurgitação de seus fígados – esse sim um 

procedimento bárbaro, na crítica do narrador, Ishmael. Alimentar-se daquele que fornece 

o óleo que “feeds up his own lamp” é natural para o narrador, faz-se a partir de suas 

próprias inclinações, guiado por sua própria consciência. É aqui que Melville aproxima, 

portanto, o canibal, pois alimentar-se do animal abatido na caçada coloca o animal em 

um eixo relacional onde ele é visto simbolicamente como igual, como um par. 

 No capítulo 70, “The Sphynx”, tendo a baleia já sido decapitada e dependurada 

na popa do navio, a cabeça do cetáceo é, primeiramente, comparada à cabeça de 

Holofernes48 surgindo do cinturão de Judite e, em seguida, num momento bastante 

interessante do romance, é representada enquanto esfinge, a grande imagem icônica do 

Egito antigo: 

 

It was a black and hooded head; and hanging there in the midst of so 

intense a calm, it seemed the Sphynx’s in the desert. “Speak, thou vast 

and venerable head”, muttered Ahab, “which though ungarnished with 

a beard, yet here and there lookest hoary with mosses; speak, mighty 

head, and tell us the secret thing that is in thee. Of all divers, thou hast 

                                                           
47 “Vá ao mercado de carnes, num sábado à noite, e veja as multidões de bípedes vivos de olhos vidrados 

nas longas filas de quadrúpedes mortos. Esse espetáculo não tira um dos dentes do maxilar dos canibais? 

Quem não é um canibal? Garanto a você que o Juízo Final será mais tolerante com um providente fidjiano 

que salgou um missionário magro em sua adega para se prevenir contra a fome do que contigo, gourmand 

civilizado e esclarecido, que prendes os gansos no chão e te refestelas com teus fígados dilatados em teu 

paté de foie gras.” (MELVILLE, 2013, p. 325, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
48 O relato da decapitação de Holofernes por Judith é feito no Livro deuterocanonical de Judite, e é o tema 

de muitas pinturas e esculturas dos períodos renascentista e barroco. Na história, Judite, uma bela viúva, 

consegue entrar na tenda de Holofernes devido ao seu desejo por ela. Holofernes era um general assírio que 

estava prestes a destruir Betúlia, cidade natal de Judite. Embriagado, ele desmaia e é decapitado por Judith; 

sua cabeça é levada embora em uma cesta (a decapitação muitas vezes é retratada como tendo sido realizada 

por uma serva idosa). 
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dived the deepest. That head upon which the upper sun now gleams, has 

moved amid this world’s foundations”.49 (MELVILLE, 2004, p. 428) 

 

 

Neste excerto, somos apresentados à imagem da cabeça do cachalote, abatido por 

Stubb, situada no texto como uma espécie de monumento a quem o capitão Ahab se dirige 

com reverência para questionar sobre o mistério das profundezas. A imagem da cabeça 

da baleia dependurada no navio como uma esfinge é bastante poderosa e nos remete 

imediatamente às representações imagéticas de totens e animais de poder.  

Dois capítulos depois, em “Stubb and Flask Kill a Right Whale; and Then Have a 

Talk Over Him”, Ishmael abre o capítulo com o seguinte anúncio: “It must be borne in 

mind that all this time we have a sperm whale’s prodigious head hanging to the Pequod’s 

side”50. Essa ênfase no fato de a cabeça permanecer atrelada ao navio não parece ser 

incidental; Melville parece fazer questão de pontuar através do seu narrador, Ishmael, que 

é necessário não esquecer ou desconsiderar a presença da cabeça pendurada no navio.  A 

estrutura híbrida entre o navio (com proa e popa, convés, casco etc.) e a cabeça degolada 

do mamífero titânico alçada à popa cria uma forma que se assemelha à imagem de alguns 

totens de baleia. 

 A imagem da cabeça da baleia, pendurada no navio Pequod como uma grande 

esfinge, sugere, portanto, uma espécie de atavismo simbólico que remonta à 

ancestralidade totêmica da tripulação. O compósito [navio + cabeça de baleia decepada] 

constitui um lembrete aos náutilos (e náufragos) do Pequod: uma incômoda lembrança de 

que, mesmo sob a malha do esquecimento, a herança totêmica ainda se faz presente e as 

forças desencadeadoras de Tânatos, a pulsão de morte, têm também seu zênite e queda.  

 A noção de um totemismo anacrônico, deslocado do seu contexto sociocultural de 

origem, parece estabelecer uma dinâmica em que o cachalote branco, Moby-Dick, 

configura-se como um totem velado, mortífero, não apenas de Ahab, mas da tripulação 

do navio Pequod, manifestando-se como um antitotem – um totem em seu vetor negativo 

                                                           
49 “Era uma cabeça preta e encapuzada; e pendurada ali no meio de uma calmaria tão intensa, ela parecia a 

da esfinge no deserto. ‘Fala, extraordinária e venerável cabeça’, murmurou Ahab, ‘que, embora não 

agraciada com barbas, aqui e ali representas o musgo respeitável; fala, cabeça poderosa, conta-nos o segredo 

que guardas em ti. De todos os mergulhadores, tu mergulhaste mais fundo. Essa cabeça, sobre a qual o sol 

lá em cima brilha, moveu-se pelas fundações deste mundo.” (MELVILLE, 2013, p. 337, tradução Irene 

Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza).  
50 Ibidem, p. 444, grifos nossos. “Deve-se ter em mente que durante todo esse tempo nós tínhamos a 

prodigiosa cabeça de um cachalote dependurada na lateral do Pequod”. (Tradução livre) 
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– na medida em que o animal totêmico não ocupa o lugar de adoração e culto e, sim, o de 

objeto que anuncia a morte, e que, por isso, precisa ser aniquilado.  
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Algumas dualidades em Moby-Dick – considerações sobre os personagens 

 

 Em Moby-Dick, se, em Ahab, temos um homem sultânico, forjado em disposição 

para “nobres tragédias”, Matthiessen afirma que Pip, o cabin-boy, por outro lado, 

funciona para a dinâmica narrativa com Starbuck, o primeiro imediato, como o bobo do 

Rei Lear (MATTHIESSEN, 2013, p. 625). Rogers assinala que Pip representa, em seu 

enlouquecimento, uma espécie de duplo de Ahab: “[…] the episode of Pip's abandonment 

takes on as much psychological significance as does the loss of Ahab's leg, especially if 

Pip be thought of as another double, or aspect, of the venturing hero”51 (ROGERS, 1991, 

p. 111). A relação entre Pip e o capitão Ahab é também discutida no artigo 

“Psychopathology and Existence: Ahab and Lear”, no qual os autores também fazem um 

paralelo entre Moby-Dick e a tragédia shakespeariana Rei Lear:  

 

Pip’s relation to Ahab is similar to that of the Fool to King Lear. Pip is 

a reminder of Ahab’s soul. [...] Ahab does not seem to be able to realize 

these pressures as psychological phenomena; any relativization of his 

self as a precondition for developing of identity seems to be missing in 

him. This might also be the reason why the novel is often not considered 

as epic as it presents itself at first sight.52 (EGLOFF; FUCHS; 

JACOBSON, 2017, p. 16) 

 

As dualidades se constroem em cascata e se intercambiam entre si; um jogo de 

duplos invertidos e distorcidos é engendrado na medida em que os contrastes são 

adicionados e as antíteses funcionam como estrutura arquitetônica por meio da qual a 

narrativa se sustenta53.  

  Joseph Andriano (1996) destaca uma tríade da diversidade não branca: Queequeg, 

um canibal de alma civilizada; Tashtego, um nativo norte-americano; e Dagoo, um 

                                                           
51 “[…] o episódio do abandono de Pip assume tanta significância psicológica quanto a perda da perna de 

Ahab, especialmente se Pip é pensado como um duplo, ou aspecto, do herói de aventura.” (ROGERS, 1991, 

p. 111, tradução livre). 
52 “A relação de Pip com Ahab é similar àquela do Bobo com o Rei Lear. Pip é um lembrete da alma de 

Ahab. [...] Ahab não parece ser capaz de se dar conta destas pressões enquanto fenômenos psicológicos; 

qualquer relativização de si como pré-condição para o desenvolvimento da identidade parece estar ausente 

nele. Isso pode também ser a razão do romance não ser frequentemente considerado um épico como se 

apresenta à primeira vista.” (EGLOFF; FUCHS; JACOBSON, 2017, p. 16, tradução livre) 
53 “And when these things unite in a man of greatly superior natural force, with a globular brain and a 

ponderous heart; who has also by the stillness and seclusion of many long night-watches in the remotest 

waters, and beneath constellations never seen here at the north, been led to think untraditionally and 

independently; receiving all nature’s sweet or savage impressions fresh from her own virgin voluntary and 

confiding breast, and thereby chiefly, but with some help from accidental advantages, to learn a bold and 

nervous lofty language – that man makes one in a whole nation’s census – a mighty pageant creature, 

formed for noble tragedies.” (MELVILLE, 2004, p. 169–70) 
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arpoador de origem africana. Segundo Andriano, nesses três personagens estão uma série 

de símbolos e dualismos que podem ser pensados segundo algumas chaves de leitura 

interessantes que ele nos apresenta. Por exemplo, Queequeg, um canibal (provavelmente) 

polinésio, arpoador de alta habilidade, é retratado como um “bom selvagem”, em 

contraste com Stubb, segundo imediato do navio Pequod, um homem branco mais 

selvagem do que o próprio canibal. Para cada homem branco grandioso (“God-like”) 

como o capitão Ahab, há um correspondente medíocre, como, por exemplo, Flask, o 

terceiro imediato do navio. Se há um personagem profundamente religioso, pio, como 

Starbuck54, o primeiro imediato, a contraposição pagã, herética, que se contrapõe, vem 

então através do próprio Ahab, com sua monomania titânica e desafiadora das leis divinas, 

e também de Ishmael, o narrador, que é uma espécie de cristão pagão, ele mesmo 

possuidor de um componente também selvagem, de acordo com Andriano (1996, p. 141-

153). 

 Dessa forma, os personagens chamados pelo autor de “selvagens” teriam a função 

de promover a ligação entre o humano e a dimensão animal, estabelecendo uma maior 

proximidade entre os dois domínios. Andriano destaca a cena final do naufrágio, com a 

tríade Queequeg, Tashtego e Dagoo afundando com o Pequod nos três mastros do navio, 

com Tashtego, o índio, no mastro superior, não por estar em uma posição hierárquica 

superior, afirma Andriano, mas por representar metonimicamente a própria América que 

desaparecia naquele momento, assim como o próprio navio Pequod, batizado assim em 

referência à tribo indígena de Pequot, proveniente do estado estadunidense de 

Connecticut e reconhecida na federação como Mashantucket Pequot. 

 É interessante atentar para essas duplicações fônicas (Dagoo, Queequeg, 

Tashtego) e a homofonia Pequod/Pequot. Além do nome da tribo, a palavra Pequot 

também é usada para designar o dialeto falado no passado remoto pelos povos indígenas 

que viviam ao sul de New England (terra natal de Melville) e a leste de Long Island. 

Trata-se de um dialeto derivado da extinta língua Algonquian. Pequot, uma palavra 

algonquiana, cuja etimologia é objeto de discussão entre os linguistas, que disputam que 

                                                           
54 “In Moby-Dick, it is only Starbuck who represents Christian values. He is the only one who could put an 

end to Ahab’s wickedness and save the crew. But he lacks the power to do so. His Christian faith means to 

him complete resignation to Destiny and the unconditional acceptance of Divine Power. Opposed to 

Starbuck, the narrator of the novel, Ishmael, represents a kind of rebellion against evil. The only reason 

why he could be considered a representative of Christian values like Starbuck is that by the end of the fatal 

voyage he understands that it is the power of love that can combat the Devil, i.e. overcome evil. In a way, 

he resembles Lear. Melville speaking through Ishmael seems to intend to express an average human being’s 

attitude to life: trying to seek meaning in every event of life and admitting that nothing happens for its own 

sake.” (EGLOFF; FUCHS; JACOBSON, 2017, p. 18) 
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seu significado estaria atrelado a “os destruidores”, “os homens do pântano” ou “à 

superficialidade de uma massa ou extensão de água”. Todos esses significados podem ou 

não ser simbólicos para Melville, pois os registros dessa decisão literária de batizar o 

navio de Moby-Dick com um nome indígena não contêm referências a qualquer 

conhecimento etimológico do termo por parte de Melville; contudo, já é significativo o 

suficiente que a escolha tenha recaído sobre um nome nativo-americano. Embora o autor 

não registre a intenção, o texto evidencia. 

 Nesse sentido, num navio que epitomiza em seu próprio nome um legado 

selvagem, nativo, a função de Ishmael, como ser híbrido, pagão & cristão, branco & 

também com seu componente selvagem, é penetrar nessas dualidades, entender a 

dicotomia humano vs. animal e diluí-la, pois: “Indeed, to hunt the whale, as Captain Peleg 

reminds Ishmael, one must at least be able to ‘talk shark’ if not to be one, like Stubb, who 

is more of a shark than ‘Massa Shark himself’” (ANDRIANO, 1996)55. Se para caçar a 

baleia é preciso falar a língua dos tubarões, o que seria preciso para escrever a baleia? Se 

a baleia escapa à representação, à tentativa de acossá-la no texto, esquartejada ou inteiriça, 

através dos manuais e tratados cetológicos ou da pescaria baleeira, resta a Ishmael a 

trágica tarefa do escritor: perseguir o impossível, munido de seu único arpão possível, a 

linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55“De fato, para caçar a baleia, lembra o Capitão Peleg a Ishmael, um homem deve ser capaz de, no mínimo, 

‘falar a língua dos tubarões’, como Stubb, que é mais tubarão do que o próprio tubarão.” (Tradução livre)  
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MELVILLE E SEUS CONTEXTOS – OS VETORES IDEOLÓGICOS, 

POLÍTICOS, ESTÉTICOS E RELIGIOSOS DE SEU TEMPO 
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Herman Melville e o período antebellum56  

 

A primeira geração de estudiosos de Melville se debruçou sobre o contexto do 

autor e as questões biográficas, históricas e textuais de sua obra. Dentre os leitores mais 

recentes de Melville, podemos incluir os desconstrucionistas, as feministas, além de 

estudiosos do Novo Historicismo e da Psicanálise. Sabemos que Herman Melville 

escreveu Moby-Dick entre fevereiro de 1850 e novembro de 1851, em meio a uma troca 

de correspondência bastante profusa com vários interlocutores, entre eles, Evert 

Duycking, seu editor e amigo, e Nathaniel Hawthorne, também escritor, contemporâneo 

de Melville, por quem nutria profunda admiração. Se os ensaios de Ralph Waldo Emerson 

constavam em sua lista de leituras – assim como os de uma série de outros autores que 

serão tratados neste capítulo –, Melville também caracterizaria a si mesmo um autodidata 

no ofício da literatura, fazendo uso de si como objeto de uma certa ficcionalização na 

medida em que se apropriava do material autobiográfico para criar uma mitologia pessoal. 

Como assinala David Herd: 

 

An autodidact – “a whale-ship was my Yale College and my Harvard” 

– he did not begin to acquaint with the world’s great literature until after 

he had started to write, borrowing books, in the first instance, chiefly 

from his editor, the leader of the Young America Movement, Evert 

Duyckinck. (HERD, 2007, p. 55, grifos nossos)57 

 

 A existência de uma mitologia pessoal na literatura produzida por autores tais 

como Melville, Walt Whitman e Emily Dickinson é também defendida por Laurence 

Buell, que alega haver um movimento de construção de uma cosmologia própria no lugar 

antes ocupado pela fé cristã ortodoxa. 

 

Well before Yeats and Joyce invented private mythologies as a 

substitute for orthodox Christianity, Melville, Whitman, and Emily 

                                                           
56 O período chamado antebellum corresponde aos anos entre o final da Guerra de Independência, com a 

assinatura do Tratado de Paris, em 1783, e o início da Guerra de Secessão, em 1861. (FREITAS, 2014, p. 

237). Alguns historiadores consideram o período situado entre a guerra de 1812 e a guerra civil, mas há 

alguns que expandem o início do período até a adesão da Constituição de 1789. Não há um consenso geral 

sobre as bordas exatas deste intervalo. Trata-se de um período fortemente caracterizado por conflitos entre 

abolicionistas e escravocratas e também paralelo à emergência da Revolução Industrial, com grandes 

mudanças na economia na região norte do país, enquanto o sul permanecia centrado no cultivo do algodão.  

Outros pontos importantes que marcam o período são a anexação de novos territórios e a expansão do oeste 

norte-americano.  
57 “Um autodidata – ‘um baleeiro foi a minha Universidade Yale e Harvard’ – ele não entrou em contato 

com a literatura de alto nível até começar a escrever, tomando emprestado livros, em primeira instância, 

sobretudo de seu editor, o líder do Young America Movement, Evert Duyckinck. (HERD, 2007, p. 55, 

tradução livre). 
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Dickinson had begun to devise for themselves esoteric vocabularies and 

symbolic systems. One scholar has even sought to trace this practice 

back to the Puritans. Carried to its fulfilment, it has led to such works 

as Eureka, Moby-Dick, The Bridge, Paterson, and Giles Goat-Boy, 

which A. D. Van Nostrand aptly calls "cosmologies", or attempts to 

reconstruct the universe according to one's own vision.58 (BUELL, 

1973b, p. 141)   

 

 A noção de cosmologia parece bem próxima daquilo que Herman Melville realiza 

em Moby-Dick. Seu sistema simbólico se engendra a partir de dualidades, antíteses, 

contrastes e hipérboles, todos convergindo em direção à resposta singular de Melville ao 

que Benjamin chama de “o pesadelo mítico”. 

Alguns estudiosos de Melville consideram o romance Moby-Dick uma obra que 

toca nas principais questões de seu tempo, tais como liberdade, imperialismo e 

individualismo norte-americanos, temas que o atravessam e que são caros ao 

Transcendentalismo59 de Ralph Waldo Emerson60, por exemplo, em sua polifonia 

discursiva. É importante levar em consideração que o Transcendentalismo, nas primeiras 

décadas do século XIX, estava sob a forte influência do Romantismo Europeu, sobretudo 

dos escritores ingleses Coleridge, e alemães, Carlyle, Goethe e Kant, em especial Carlyle, 

com suas traduções e ensaios críticos de vários poetas, filósofos e romancistas alemães, 

como indica DAVEY (2004, p. 43). A combinação do idealismo filosófico de Kant (e dos 

neoplatonistas) com a celebração romântica da santidade do individualismo e sua crença 

no funcionamento da natureza como um elo com o divino, são algumas das principais 

                                                           
58 “Bem antes de Yeats e Joyce inventarem mitologias pessoais como um substituto para o cristinianismo 

ortodoxo, Melville, Whitman e Emily Dickinson começaram a inventar para si mesmos vocabulários 

esotéricos e sistemas simbólicos. Um estudioso procurou até mesmo rastrear essa prática até os puritanos. 

Levada a cabo, tal prática nos trouxe trabalhos como Eureka, Moby-Dick, The Bridge, Paterson, e Giles 

Goat-Boy, os quais A. D. Van Nostrand chama habilmente de ‘cosmologias’, ou tentativas de reconstruir o 

universo de acordo com a própria visão singular.”  (BUELL, 1973, p. 141, tradução livre).   
59 “O Transcendentalismo foi um movimento criado por Ralph Waldo Emerson em 1836, cujos principais 

contextos históricos foram o impacto da ciência e secularização da crença religiosa ortodoxa nos EUA. O 

termo é originário da obra Crítica da Razão Prática, de Immanuel Kant (1788), e se trata de um movimento 

entre o clero unitarista para expandir a teologia Unitarista de forma a incluir as ideias filosóficas e literárias 

europeias. O Unitarismo, como uma ortodoxia racional, de acordo com Gerald Bay, buscava harmonizar a 

doutrina cristã com os achados da ciência natural. Os Unitaristas acreditavam que era possível que verdades 

religiosas viessem através do estudo empírico e da inferência racional, cultuando um método de exegese 

que tentava interpretar as escrituras a partir de um entendimento concreto do seu contexto histórico. As 

palavras são signos dos eventos naturais e alguns eventos naturais são símbolos de fatos espirituais e a 

natureza funciona de maneira simbólica em relação ao espírito.” (DAVEY, 2004, p. 42, 46). 
60 “Each natural fact is a symbol of some spiritual fact. Every appearance in nature Corresponds to same 

state of mind, and that state of mind can only be described by presenting that natural appearance as its 

pictures. An enraged man is a lion, a cunning man is a fox, a firm man is a rock, a learned man is a torch. 

A lamb is innocence; a snake is subtle spite; flowers expresses to us delicate affections. Light and 

darkness are our familiar expression for knowledge and ignorance; and heat for love.” (EMERSON, 

1999: 2004, p. 46). 
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marcas do movimento transcendentalista: o indivíduo era o centro espiritual do universo, 

duplicando, assim, a estrutura do universo microcosmicamente em si mesmo. 

Do ponto de vista dos conservadores religiosos, o que Emerson propunha era 

encarado com muita desconfiança, uma vez que o pensamento transcendentalista 

penetrava, em sua própria matriz primordial, no terreno da poética e da filosofia idealista, 

campos não necessariamente afinados com o dogma e a ortodoxia religiosa, como 

sublinha Buell, apontando para as liberdades linguísticas tomadas por Emerson como 

motivo para a dificuldade de compreensão por parte dos conservadores, que o 

consideravam uma espécie de “poeta” e excêntrico61.   

A teoria da linguagem de Emerson – a noção de que palavras e coisas possuem 

uma relação intrínseca entre si –, bem como sua filosofia idealista que traçava 

correspondências entre o eu, a natureza e o espírito, são alguns dos elementos que podem 

ser identificados em Moby-Dick, sobretudo na medida em que Ahab pode ser visto como 

um herói self-reliant62, como já indicado por vários autores.  

O próprio Melville explica em carta a Evert Duyckink, amigo e editor, em março 

de 1848, que não se considera um transcendentalista: “Nay, I do not oscilate in Emerson’s 

rainbow, yet I think [Emerson] a brilliant fellow [...] an uncommon man [...] I found him 

quite intelligible” (MELVILLE, 2004, p. 48). Duycking diria ele mesmo (1851, p. 381-

383), em sua crítica a Moby-Dick que o livro de Melville, para a mente popular, no 

contexto da literatura norte-americana, seria uma proeza análoga à que Cristóvão 

Colombo produzira geograficamente com a descoberta da América.  

Em sua obra sobre Whitman e Emerson, American Renaissance (1941), o crítico 

americano F. O. Matthiessen (que, aliás, cunhou o termo American Renaissance pela 

primeira vez) destaca as obras mais maduras de Hawthorne, Melville, Whitman, Emerson 

e Thoreau, publicadas no período entre 1850 e 1855, como o primeiro florescimento bem-

sucedido da arte literária de alto nível nos Estados Unidos. Na verdade, os trabalhos 

principais de autores como Edgar Allan Poe (1809-49), Harriet Beecher Stowe (1811-96) 

                                                           
61 “The liberties Emerson took with language were unintelligible to conservatives. They eventually came 

to terms with him only by pigeonholing him as a ‘poet”, a talented eccentric. They regarded him as one 

with Carlyle, rather than with themselves, and the distrust was reciprocated.” (BUELL, 1973, p. 113). 
62 Self-Reliance (1841) é um ensaio escrito pelo filósofo e ensaísta norte-americano Ralph Waldo Emerson. 

Trata de um dos temas recorrentes de Emerson: a necessidade individual de evitar o conformismo e a falsa 

consistência, buscando seguir seus próprios instintos e ideias. Na obra, encontramos uma defesa da 

autoridade individual, da não conformidade, do par solidão/comunidade e, sobretudo, uma exaltação da 

espiritualidade. Para maiores esclarecimentos sobre a obra seminal do Transcendentalismo, Cf. 

EMERSON, R. W. Essay on Self-Reliance. The Roycroft East Aurora ed.: New York, 1905. 
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e Frederick Douglass (1817-95) confirmam a visão de Matthiessen para além dos cinco 

autores eleitos pelo crítico, como salienta também Davey (2004, p. 21).  

Embora alguns estudiosos vejam Melville como uma figura isolada (“Isolato”), 

isto é, um artista que permanece acima do embate social pré-bélico e político de seu 

tempo, há evidências de que Melville tinha uma espécie bastante particular de 

engajamento nas questões de sua época, estando associado marginalmente ao movimento 

Young America (grupo formado por escritores, editores e críticos comprometidos com 

uma literatura norte-americana nativa e cujo grupo fundador incluía seu amigo próximo, 

Evert Duycking), mas sem abraçar por completo suas premissas. A admiração do autor 

pelo romantismo alemão e inglês atravessa sua obra, indiscutivelmente, como veremos 

mais adiante.  

De acordo com Sheila Post-Lauria (1996, p. 101-122), em seu texto “Originality: 

The Case of Moby-Dick”, no que diz respeito ao contexto em que foi produzido, Moby-

Dick se constitui como uma obra de marcada heterogeneidade, atribuída por muitos à 

ambição de Melville com relação à forma do romance, ao uso do fluxo de consciência na 

narrativa, às suas concepções mutantes e às lições shakespearianas no ofício artesanal da 

linguagem, impressas, assim, na “baleia”63 de Herman Melville. Tal heterogeneidade 

representaria, segundo Post-Lauria, uma licença poético-narrativa em relação ao seu 

tempo. Toda a mistura de gêneros, isto é, a forma mista presente em Moby-Dick, assim 

como o uso shakespeariano de algumas convenções de linguagem, o amálgama entre fato 

e ficção, conforme a autora, contribuem para situar Herman Melville no cerne de uma 

tendência subversiva presente tanto nos círculos literários americanos quanto nos 

britânicos do período antebellum. 

 

The genre of mixed form novel emerged in transatlantic literary circles 

as a response to early nineteenth-century critical strictures on literary 

realism. Praise for a literary work by reviewers supportive of realistic 

fiction almost always included the positive comparison of the author’s 

representational approach with seventeenth-century Dutch realist 

painting. With this genre as the model of portraiture in the mid-

nineteenth-century culture, realist writers depicted their fictional worlds 

with the minute detail of a Rembrandt, Vermeer, or Steen. They 

observed a strict fidelity with almost daguerreotype accuracy […]64 

(POST-LAURIA, 1996:2008, p. 101-122) 

                                                           
63 Em carta de junho de 1851 a Nathaniel Hawthorne (2009, p. 73), Melville se utiliza da metonímia para 

se referir ao livro que estava a escrever, chamando-o de my whale (minha baleia). 
64 “O gênero do romance de forma híbrida surgiu em círculos literários transatlânticos como uma resposta 

às restrições críticas ao realismo literário no início do século XIX. O elogio de trabalhos literários por parte 

de apoiadores da ficção realista quase sempre incluíam a comparação positiva da abordagem 
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O trecho destacado enfatiza uma espécie de reposta contrarrealista na proposta das 

formas híbridas e gêneros compostos, na qual estaria inserido Melville, de acordo com a 

autora. É importante salientar que essa tendência antirrealista da recepção crítica, 

apontada por Post-Lauria, diz respeito sobretudo aos leitores e críticos do chamado 

revival de Herman Melville, como veremos adiante. O fato é que, embora situado 

cronologicamente no chamado Romantismo Americano, mais especificamente na 

American Renaissance – atravessado pelo Transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson 

e pela vertente mais gótica do romantismo, o Dark Romanticism – Moby-Dick, com todos 

os aspectos heterogêneos a que Post-Lauria faz alusão (e mais alguns que vamos discutir 

ao longo do capítulo), aproxima-se, ao mesmo tempo, de gêneros clássicos como o épico 

e o trágico, mas também se filia, assim, a formas narrativas mais modernas e isso traz 

uma série de questões para a crítica e também para o nosso tema de investigação, o duplo 

velado. 

Em tese recente de doutoramento, o pesquisador Bruno Gambarotto faz um 

cuidadoso exame da questão do romance norte-americano na transição do século XIX 

para as formas modernas da prosa que ameaçavam despontar, tendo como principal objeto 

de pesquisa a obra de Herman Melville e o seu Moby-Dick. Gambarotto (2012, p. 149-

150) defende que, apoiado na dramaticidade de Shakespeare, Melville teria sido capaz de 

“transfigurar o real”, dando voz a “verdades caladas pelo cotidiano”, buscando uma 

realidade mais real do que a própria realidade é capaz de oferecer.  

A ficção que se pretendesse de puro espelhamento da realidade dos fatos não era 

mais suficiente para dar conta de uma realidade de horrores e da fragilidade do sujeito; 

era preciso uma transfiguração, uma metamorfose65 (em seu sentido etimológico 

fundamental) apta a encenar um embate filosófico, filológico, teológico e profundamente 

humano, embate esse a que Melville se viu obrigado a dar corpo em Moby-Dick. Nesse 

sentido, não surpreende a forma híbrida de Moby-Dick, uma vez que a ficção, do ponto 

de vista de seus pressupostos formais, é também mutante, acompanhando e, ao mesmo 

tempo (numa espécie de duplo-cego, simultaneamente agente e sintoma) dando forma 

                                                           
representacional do autor com a pintura holandesa setecentista. Com esse gênero enquanto modelo de 

representação na metade do século XIX, os escritores realistas retrataram seus mundos ficcionais com o 

detalhe minucioso de um Rembrandt, Vermeer ou Steen. Eles observaram a fidelidade estrita com uma 

precisão quase fotográfica. […]”  (POST-LAURIA, 1996:2008, p. 101-122, tradução livre). 
65 Metamorfose deriva do grego μεταμόρφωσις (transformação) e provém da justaposição dos radicais 

gregos meta (mudança) e morphe (forma), denotando, portanto, uma mudança de forma, isto é, a 

transformação de um ser em outro. 
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também às novas configurações de sujeito no curso da história, como veremos no próximo 

capítulo, ao traçarmos a relação entre as formas poéticas épicas e o romance enquanto 

forma em constante mutação, ecoico em sua própria natureza. 

O duplo velado também pode ser pensado sob a égide dessa transição. O duplo, 

enquanto figura estética/literária de ficção, obedece à mesma lógica da passagem do 

tempo, com suas respectivas transfigurações, saltos e metamorfoses na transição do 

século XVIII para o século XIX e deste para a modernidade.  

As figuras do Doppelgänger alemão, como, por exemplo, Peter Schlemmil, de 

Adelbert von Chamisso, O homem de areia e Os elixires do diabo, de E. T. A. Hoffmann, 

são distintas d’O duplo de Fiódor Dostoievski, que é também, por sua vez, distinto das 

manifestações de alguns duplos especulares como o de Oscar Wilde, com seu Dorian 

Gray, ou os ligados à ideia de fissão da personalidade em alteregos (o escocês Robert 

Louis Stevenson, com Strange case of Dr. Jeckyl and Mr. Hyde), ou ainda, metamorfoses 

animais ou alteregos animais (A metamorfose, de Franz Kafka; Reflexões do Gato Murr, 

de Hoffmann) e algumas manifestações ecoicas do Doppelgänger na literatura norte-

americana, com Edgar Allan Poe e Henry James. Isso para nem tocar sequer no vespeiro 

da literatura latino-americana do duplo, com Jorge Luis Borges e Julio Cortázar.  

O fato é que todas essas manifestações do duplo compartilham semelhanças e 

diferenças, filiações a distintas tradições, e apresentam suas respectivas 

traduções/transcriações culturais, que, por sua vez, obedecem aos contextos de tempo e 

espaço da época em que surgiram. O duplo é, portanto, uma figura múltipla/metamórfica 

em seu próprio núcleo, e que, por isso mesmo, tende a aparecer e reaparecer nas 

produções literárias através dos séculos vestindo roupagens diferentes (às vezes 

anacrônicas) que, não obstante, fazem emergir o problema da unidade do sujeito, sintoma 

da fragmentação que os românticos nos evidenciaram tão bem e que a psicanálise 

mapeou, primeiro com Freud e o estudo da histeria, e, em seguida, com os pós-freudianos, 

sobretudo Jacques Lacan, na investigação das psicoses. 

A tarefa de examinar a natureza dos duplos presentes em Moby-Dick demanda, 

portanto, um trabalho de mapeamento dos distintos contextos que cercavam Herman 

Melville, as tradições nas quais o nosso autor estava imerso, assim como os conflitos 

ideológicos e históricos aos quais ele não pôde ou não quis se esquivar. É a partir da 

construção possível desse atlas ideário-imagético que pretendemos, assim, situar a 

problemática do duplo velado em Moby-Dick.
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Sobre a composição de Moby-Dick – American Renaissance & Transcendentalismo 

 

No contexto literário do século XIX, o romance era sinônimo principal de ficção, 

mas enveredava por processos de hibridização no que dizia respeito ao material biográfico 

ou à vivência real, como sugere Nathaniel Hawthorne – amigo, correspondente e 

interlocutor literário de quem Melville era grande admirador – no prefácio “The custom-

house sketch” à sua obra The Scarlett Letter. Este prefácio, que Melville conhecia bem 

por ser um ávido e entusiasta leitor de Hawthorne, descreve o ofício do romancista como 

uma espécie de “dream” of “strange things” (HAWTHORNE, 1962, p. 58) derivado de 

elementos da experiência cotidiana e biográfica do próprio autor, localizando o narrador 

num espaço heterogêneo, num compósito estranho, sob a luz ora mortiça, ora vibrante 

das instâncias do real e do imaginário. Do ponto de vista da teoria do romance na literatura 

norte-americana estadunidense, esse prefácio tem repercussões importantes, sendo de 

utilidade para as discussões posteriores do gênero e forma compostos de Moby-Dick (suas 

transgressões sobre as regras estabelecidas do romance realista do século XIX), e opera, 

em seu contexto, de maneira a situar Melville, em seu processo de produção de Moby-

Dick, numa busca laboriosa a fim de transformar sua experiência náutica e baleeira em 

um material distinto do apresentado em suas narrativas de viagem publicadas previamente  

(DAVEY, 2004, p. 40-41). O ato de mimetizar a experiência biográfica no papel, 

transfigurando-a, já representa uma forma de duplicação, ou seja, já cria um duplo 

refratado da experiência do autor. Ele decide então trabalhar com uma vasta variedade de 

gêneros literários e formas discursivas não ficcionais para dar conta das grandes questões 

filosóficas que o inquietavam. As narrativas de viagem semificcionais, como Redburn e 

Jaqueta Branca, sucessos de venda e público, haviam deixado Melville amargurado em 

seu íntimo, e sua insatisfação com o nicho comercial das narrativas de aventura contribuiu 

para que o autor se sentisse alienado da cultura editorial de seu tempo. Os três romances 

que se seguiram (Moby-Dick, 1851; Pierre or The Ambiguities, 1852; The Confidence 

Man, 1857) foram, para todos os efeitos, fracassos editoriais (e críticos, salvo raras 

exceções no que se refere a Moby-Dick e algumas resenhas positivas) à época de sua 

publicação, mas mantiveram a integridade de propósito de Melville, sem comprometer 

sua escrita de forma que ele considerasse intolerável, segundo ele pensava haver feito em 

suas novelas anteriores, como mostra seu desabafo em uma carta a seu sogro, em 1849: 
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For Redburn I anticipate no particular reception of any kind. I may be 

deemed a book of tolerable entertainment – & may be accounted dull. 

– as for the other book [White Jackett], it will be sure to be attacked in 

some quarters. But no reputation that is gratifying to me can possibly 

be achieved by either of these books. They are two jobs, which I have 

done for money – being forced to it, as other men are to sawing wood… 

Being books, then, written in this way, my only desire for their 

“success” (as it is called) springs from my pocket, & not from my heart. 

So far as I am individually concerned, & independent of my pocket, it 

is my earnest desire to write those sort of books which are said to 

“fail”.66 (MELVILLE, 2004, p. 13) 

 

 A inspiração para Moby-Dick teria surgido provavelmente, segundo Michael J. 

Davey, em dezembro de 1849, na viagem de retorno de Londres, ocasião na qual Melville 

apresentara White Jacket para editores em potencial. Em maio de 1850, em carta ao colega 

escritor contemporâneo R. H. Dana Jr., autor de Two Years Before the Mast (1840), 

Melville anuncia que está com seu próximo livro já pela metade e, em correspondência 

com seu editor britânico, Richard Bentley, em junho de 1850, comunica sua intenção de 

escrever um romance de aventura “founded upon certain wild legends in the Southern 

Sperm Whales Fisheries, and illustrated by the author’s own personal experience, of two 

years and more, as a harpooner” (MELVILLE, 2004, p. 14). Embora essa referência à sua 

experiência como “arpoador” seja provavelmente insincera, fruto de um lapso de 

ficcionalização de si mesmo, Melville demonstra aí uma apropriação do método descrito 

por Hawthorne no prefácio d’A letra escarlate e um grande entusiasmo pela obra que 

estava escrevendo, disposição contrastante no que se refere ao desprezo por ele exibido 

pelas obras anteriores citadas, Redburn e White Jacket. 

Ainda que não propriamente como arpoador, Melville de fato tinha experiência 

em navios baleeiros norte-americanos, e histórias de baleias atacando navios eram de 

comum circulação na época, vide Mocha-Dick or The White whale of the Pacific – 

claramente uma referência para Melville –, uma narrativa de 1839, de autoria de Jeremiah 

N. Reynolds, publicada na revista Knickerbocker (DAVEY, 2004, p. 14), que narra o 

ataque ao famoso cachalote albino, Mocha Dick, responsável pelo naufrágio de 

aproximadamente vinte navios no sul do pacífico. Além de Mocha Dick, outra referência 

                                                           
66 “Para Redburn eu não antecipo nenhuma recepção de nenhum tipo. Eu posso ter concebido um livro de 

teor tolerável de entretenimento – & ser considerado maçante – quanto ao outro livro [Jaqueta Branca], 

será com certeza atacado em alguns círculos. Mas nenhuma reputação que seja gratificante para mim pode 

ser possivelmente alcançada por quaisquer um desses livros. Eles são dois empregos, que eu  tive por 

dinheiro – tendo sido forçado a isso, como outros homens o foram a serrar lenha … Tendo sido livros, 

escritos então dessa forma, meu único desejo de ‘sucesso’ (como é chamado) em relação a eles vem do meu 

bolso & não do meu coração.  Até onde me diz respeito individualmente, é o meu sincero desejo escrever 

o tipo de livro que é conhecido por seu fracasso.” (MELVILLE, 2004, p. 13, tradução livre) 
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que parece ter sido incorporada por Melville é o episódio do naufrágio do baleeiro Essex 

por um cachalote, cuja tripulação sobrevivente teve de encarar uma jornada de 2000 

milhas do meio do Pacífico até a costa sul-americana. Alguns estudiosos especulam que 

Melville conheceu o filho de Owen Chase (o imediato do baleeiro Essex) quando 

trabalhara no baleeiro Acushnet e que isso tenha causado uma forte impressão no autor67. 

Na composição de Moby-Dick, temos, portanto, diversas camadas e níveis 

discursivos e de suposta intencionalidade do autor. A camada superficial do enredo parece 

servir, de acordo com Davey68, para que Melville escave os estratos medulares da sua 

realidade ficcional, que correspondem à monomania de seu personagem, Ahab (seu King 

Lear americano), pela baleia branca e o que ela representa (e não representa), 

transformando, dessa maneira, a caçada pela baleia num universo ficcional denso no qual 

ele pode explorar as profundezas da psique humana e as vicissitudes da natureza, 

personificadas na figura de Moby-Dick. O mar simboliza como nada mais tais 

profundezas – um cenário promissor para o desenvolvimento do conflito de sua história. 

Quando descreve o seu processo de desenvolvimento como escritor, Melville 

destaca enfaticamente, em carta a Nathaniel Hawthorne, que sua vida literária teria 

começado apenas aos vinte e cinco anos e compara a si mesmo a uma semente que só 

brota milhares de anos depois, em solo fértil e propício para sua eclosão: 

 
My development has been all within a few years past. I am like one of 

those seeds taken out of the Egyptian Pyramids69, which, after having 

been three thousand years a seed and nothing but a seed, being planted 

in English soil, it developed itself, grew to greenness, and then fell to 

mould. So I. Until I was twenty-five, I had no development at all. From 

my twenty-fifth year I date my life. Three weeks have scarcely passed, 

at any time between then and now, that I have not unfolded within 

myself. But I feel that I am now come to the inmost leaf of the bulb, 

and that shortly the flower must fall to the mould.70 (MELVILLE, 2004) 

                                                           
67 Ibidem. 
68 Ibidem, p. 15-16. 
69 Em seu texto “O Narrador”, Walter Benjamin utiliza a mesma imagem das sementes guardadas nas 

pirâmides egípcias para tratar da questão da ambivalência e potência da narrativa no que diz respeito à sua 

capacidade de suscitar distintas interpretações por parte do leitor/ouvinte/espectador: “Por isso, essa história 

do antigo Egito ainda é capaz, depois de milênios, de suscitar espanto e reflexão. Ela se assemelha a essas 

sementes de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das 

pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas.” (BENJAMIN, 1987a, p. 204). 
70 “Todo o meu desenvolvimento tem sido feito há poucos anos atrás. Sou como aquelas sementes retiradas 

das Pirâmides do Egito, a qual, após ter sido durante três mil anos uma semente e nada mais do que uma 

semente, ao ser plantada em solo inglês, se desenvolveu, cresceu em verdor e depois tombou apodrecida. 

Assim sou eu. Até os vinte e cinco anos não tive desenvolvimento algum. É a partir dos vinte e cinco anos 

que dato a minha vida. Não se passaram nem mesmo três semanas, em algum momento entre essa época e 

agora, que eu não tenha me desenvolvido interiormente. Mas sinto que atingi agora a folha mais interna do 

bulbo e logo a flor secará.” (MELVILLE, 2009, p. 75, tradução Luiz Roberto Takayama). 
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No capítulo “The fountain”, há uma passagem na qual a baleia cachalote é descrita 

como um animal das profundezas: “[a baleia cachalote] nunca é encontrada nas costas ou 

em águas rasas, como outras baleias... são criaturas profundas, solenes e pesadas” 

(MELVILLE, 2004, p. 52). Ela é comparada pelo narrador a outros seres profundos e 

solenes como o Platão, o Diabo, Júpiter, Dante... Ishmael conjetura a existência de uma 

corrente, de um fluxo semivisível saindo de suas profundas e solenes cabeças no auge de 

seu funcionamento, de forma análoga ao jato de vapor que sai das cabeças dessas baleias, 

justificando a comparação e unindo, dessa forma, o ato de pensar dos filósofos e 

pensadores, com o ato de respiração dos cachalotes: 

 

My hypothesis is this: that the spout is nothing but mist. And besides 

other reasons, to this conclusion I am impelled, by considerations 

touching the great inherent dignity and sublimity of the Sperm Whale; 

I account him no common, shallow being, inasmuch as it is an 

undisputed fact that he is never found on soundings, or near shores: all 

other whales sometimes are. He is both ponderous and profound. And I 

am convinced that from the heads of all ponderous profound beings, 

such as Plato, Pyrrho, the Devil, Jupiter, Dante, and so on, there always 

goes up a certain semi-visible stream, while in the act of thinking deep 

thoughts. While composing a little treatise on Eternity, I had the 

curiosity to place a mirror before me: and ere long saw reflected there, 

a curious involved worming and undulation in the atmosphere over my 

head. The invariable moisture of my hair, while plunged in deep 

thought, after six cups of hot tea in my thin shingled attic, of an August 

afternoon; this seems an additional argument for the above 

supposition71. (MELVILLE, 2004, p. 507-508) 

 

Melville mostra, portanto, que escrever sobre a baleia se liga, através do seu jato, 

com o próprio processo de composição da escrita de seu livro sobre a baleia. O ato de 

escrita seria um duplo do jato de respiração da baleia: 

 

                                                           
71 “A minha hipótese é a seguinte: o sopro é apenas uma névoa. Além de outros motivos, cheguei a essa 

conclusão estimulado por considerações referentes à enorme dignidade e à sublimidade do cachalote; não 

o considero um ser comum ou insípido, visto que é um fato irrefutável ele nunca ser encontrado em águas 

pouco profundas ou próximas do litoral; todas as outras baleias o são às vezes. Ele é ponderoso e profundo. 

Estou convencido que da cabeça de todos os seres ponderosos e profundos como Platão, Pirro, o Diabo, 

Júpiter, Dante, e assim por diante, sempre sai um certo vapor semivisível, quando estão mergulhados em 

pensamentos profundos. Quando escrevia um pequeno tratado sobre a eternidade, tive a curiosidade de 

colocar um espelho à minha frente; e logo vi refletida ali uma ondulação curiosa e coleante no ar sobre a 

minha cabeça. A umidade invariável do meu cabelo, quando mergulhado em pensamentos profundos, 

depois de seis xícaras de chá quente em meu sótão de telhas finas, num meio-dia de agosto, parece um 

argumento adicional para a minha suposição anterior.” (MELVILLE, 2013, p. 395, tradução Irene Hirsch 

e Alexandre Barbosa de Souza) 
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[…] writing about the whale has led him to an understanding, or at least 

a way of articulating, the process by which composition occurs. And 

the spout is the key, the author, here, figuring himself precisely as 

spouting. Moby-Dick, as Melville understood it, was written in a fit of 

enthusiasm.72 (HERD, 2007, p. 52) 

 

 O corpo da baleia é um elemento de fundamental importância para pensar a 

questão dos duplos velados em Moby-Dick, não apenas em função de analogias ,como no 

trecho destacado, entre o jato de água e o processo de escrita do narrador alterego e, em 

última instância, o autor, Melville, mas porque a baleia escrita, em toda a sua descomunal 

materialidade, é também um duplo da baleia irrepresentável. Escrever a baleia é preciso, 

diz-nos Ishmael, e para isso é preciso antes pensar a baleia, tomar suas dimensões, revisar 

sua anatomia, como fez Melville em sua narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 […] escrever sobre a baleia o levou ao entendimento, ou, pelo menos a uma forma de articular o processo 

através do qual a composição se dá. E o jato é a chave, o autor, aqui, é representado precisamente como o 

jorro. Moby-Dick, como compreendido por Melville, foi escrito em um impulso entusiasmado. (HERD, 

2007, p. 52, tradução livre) 
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Algumas considerações extras sobre a influência do Transcendentalismo em 

Herman Melville 

 

Em seu livro Literary Transcendentalism: Style and Vision in the American 

Renaissance, Lawrence Buell, professor emérito de Literatura Norte-Americana da 

Universidade de Harvard, discute o impacto da literatura produzida nos Estados Unidos 

durante (e em torno d)o  Transcendentalismo de Emerson. É comum, diz Buell (1973, p. 

142), pensar na formação de um novo cânone naquele período a partir da noção que 

estabelece a América como “Novo Mundo” e os norte-americanos como o novo modelo 

adâmico.  Todavia, antes que essa tendência mistificante pudesse alcançar sua expressão 

máxima na literatura, o modelo adotado era a estética neoclássica, predominante no 

período mais inicial do nacionalismo literário norte-americano.  Essa tendência era 

combinada com a visão romântica do poeta enquanto “deus libertador” e do poema como 

um “heterocosmo ou uma segunda criação”73. Os principais nomes envolvidos no 

desenvolvimento dessa infusão literária foram, como já sinalizamos anteriormente neste 

capítulo, Coleridge, Carlyle e Emerson, que, por sua vez, exerceram um impacto cultural 

significativo na geração literária norte-americana que se seguiria: Thoreau, Whitman, 

Melville e Emily Dickinson. 

Para Buell, é impossível dissociar os objetivos literários e estéticos dos 

transcendentalistas das convenções formais do discurso religioso da época, 

principalmente no que diz respeito ao formato do sermão - forma de expressão religiosa 

privilegiada por meio da qual a grande maioria dos transcendentalistas buscavam 

aperfeiçoar-se em suas carreiras. Segundo o autor, muitos trabalhos transcendentalistas 

que seriam lidos na atualidade são ou sermões propriamente ditos como Divinity School 

Address, de Emerson, e Discourse of the Transient and Permanent in Christianity, de 

Parker, ou trabalhos derivados e/ou extraídos de sermões, como Natureza, também de 

Emerson, de forma que os ensaios de Emerson e Walden eram apresentados no liceu ou 

em convenção antes de sua publicação (1973, p. 103-104). 

Os modelos literários religiosos serviam como suporte para as produções literárias 

de alguns dos grandes escritores da American Renaissance e, ao mesmo tempo, seu 

convencionalismo fornecia objeto para satirizações, marcando uma poderosa 

                                                           
73 Ibidem. 
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ambivalência74 no que se refere ao posicionamento de tais escritores em relação a seus 

fundamentos religiosos. 

Como enfatiza Buell, os autores transcendentalistas tinham como princípio a 

concepção de que os segredos do universo poderiam ser descobertos e expressos por meio 

da poesia: “They believed, that is, that the poet's approach was (or could be) 

metaphysically as well as metaphorically true. Partly this was because they lived at the 

tail end of the age of traditional faith” (1973, p. 143). Isso significa dizer que tal 

abordagem poética através da metafísica implicava na seguinte metáfora: os fenômenos 

da natureza são análogos aos fenômenos metafísicos, isto é, um fenômeno natural pode 

ser entendido como um reflexo de uma ideia (no sentido platônico) ligada à dimensão do 

divino. No Transcendentalismo, portanto, a natureza75 e o pensamento poético 

intervinham justamente nesse momento de estremecimento da fé tradicional, 

transfigurando-se epistemologicamente, contudo, ainda assim, fazendo uso de alguns de 

seus dispositivos76 formais e temáticos.  

 A ideia de uma poética da religião estava presente, portanto, no cerne do 

pensamento transcendentalista, justamente em função desse deslizamento metafísica => 

metáfora. Além do que, até 1850, de acordo com Buell, os sermões norte-americanos 

eram não apenas exemplares de uma espécie específica de performance literária77, mas 

também, ironicamente, parte integrante da melhor literatura produzida no período. Um 

misto de solenidade metafísica e um aparente diletantismo é, pelo que nos indica o crítico, 

                                                           
74 “The same ambivalence is to be found in all the major American renaissance authors. Religious 

conventionalism was their favorite target for satire, but largely because they saw themselves in competition 

with it. Their own genius was deeply religious; among their most important literary models are the Bible, 

hymnody, John Bunyan, and the sermon; the deepest purpose in their writing often seems to be an inquiry 

into the meaning of the universe. Emily Dickinson's poems on spiritual themes; Poe's Eureka, Melville's 

Moby-Dick, Clare, and The Confidence-Man all; all at least nominally fictive, but they are metaphysical 

writings before they are anything else.” (Ibidem) 
75 “In the Transcendentalists' handling of the relationship between nature and the creative imagination, this 

awareness leads to a very provocative dilemma, the complexity of which may easily be missed because we 

have largely resolved it for ourselves. Transcendentalist literature refuses to commit itself either to a 

straightforwardly literal or an out-and-out metaphorical approach to the subject at hand.” (BUELL, 1973, 

p. 144). 
76 Em sua conferência O que é um dispositivo, Giorgio Agamben analisa o termo a partir do uso foucaultiano 

e discorre sobre o tema. No resumo a seguir, Agamben sumariza o termo, situando-o:  

“1) É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e não linguístico no 

mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, proposições filosóficas etc. O 

dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos. 

2) O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder. 

3) É algo de geral (um reseau, uma ‘rede’) porque inclui em si a episteme, que para Foucault é aquilo que 

em uma certa sociedade permite distinguir o que é aceito como um enunciado científico daquilo que não é 

científico.” (AGAMBEN, 2005, p. 9-10) 
77Edward e Cotton Mather são dois autores de sermões literários nos Estados Unidos. Cf. BRIDA, A. C. Os 

puritanos na Literatura Norte-Americana. In: Recanto das Letras. s/v. 2010. 
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um dos aspectos mais significativos que dificultam a comparação entre os 

transcendentalistas e seus ancestrais puritanos ou mesmo os seus descendentes escritores 

e poetas das gerações seguintes78.  

 Embora houvesse uma preocupação estética voltada para questionamentos de 

fundo filosófico, a verve mais dramática ou narrativa dos transcendentalistas não era tão 

proeminente, pois seus adeptos tratavam as concepções religiosas como verdadeiras 

metaforicamente, mas não necessariamente verdadeiras em face da realidade. 

Provavelmente por isso a tendência de lidar com temas bíblicos e doutrinários sem 

abordá-los diretamente, isto é, substituindo-os pelo próprio imaginário poético. De acordo 

com Buell, havia uma confiança na metáfora como uma forma substituta da doutrina e 

um uso criativo das Escrituras79. 

 Com o movimento do Transcendentalismo, há a transição da religião como dogma 

para uma religião como poética, transição essa que se faz acompanhar de um uso 

alegórico das noções de céu e inferno, representando-os mais como estados de espírito, 

em modo condensado, do que propriamente instâncias religiosas supraindividuais 

indicativas de um Bem ou Mal absolutos. Tal abordagem figurativa coloca o Inferno 

como sítio privilegiado do vício, como local de rebelião das paixões e a Ira Divina 

alegoricamente caracterizada enquanto sofrimento da humanidade, e o próprio Cristo se 

torna, então, cada vez mais abstração e menos uma figura real ou histórica, como sublinha 

Buell80. 

 O uso alegórico de algumas imagens, a temática da natureza, dentre outros 

elementos, decerto, transparecem no texto de Melville, uma vez que o 

Transcendentalismo atravessa historicamente o período de produção de Moby-Dick. 

Ainda que obliquamente e de forma velada, de acordo com as declarações do próprio 

Melville, tais elementos estão presentes. O mesmo caldeirão ideológico, filosófico e 

religioso que redundou na resposta transcendentalista às questões da época e do contexto 

provocou efeitos indeléveis na escrita de Melville, principalmente em Moby-Dick, obra 

particularmente abundante em referências bíblicas, metáforas e alegorias metafísicas e 

das ciências naturais.  

                                                           
78 Ibidem, p. 105. 
79 “Hence the uproar; hence the importance of the episode in the history of religious liberalism in New 

England. The movement from Unitarianism to Transcendentalism is best seen, however, not in terms of 

one great crisis but as a relatively gradual transition from a dogmatics to a poetics of religion, in which the 

mirades controversy was simply the point of no return. ‘Poets, then, are the true metaphysicians, and if 

there be any complete science of man to come, they must bring it.’” (BUELL, 1973, p. 116; 118). 
80 Ibidem, p. 117. 
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Para além do Transcendentalismo emersoniano – uma breve nota sobre a influência 

do Dark Romanticism em Moby-Dick 

 

 Um dado importante a se contabilizar quando pensamos a resposta melvilleana às 

influências do contexto que o cercava é a vertente sombria do Romantismo. A escola do 

Dark Romanticism, como é conhecido na história da literatura americana, distingue-se do 

Romantismo por sua ênfase mais pesada na falibilidade humana e no pecado, em 

contrapartida a uma visão mais otimista do mundo. O sujeito desta vertente romântica se 

coloca em interações nas quais se arrisca a autodestruir-se. A autodestruição se configura, 

então, enquanto risco sob o qual o sujeito do romantismo sombrio tende a viver às voltas 

e há, além disso, a proposta de consequências inusitadas advindas de reformas sociais 

bem-intencionadas, onde a utopia já não é mais possível de sustentar-se, já que a visão do 

mundo é mais pessimista e fatalista.  

 Em trabalho sobre a influência do Dark Romanticism em Moby-Dick, Thomas 

Hillard discute de que forma o Transcendentalismo creditava à humanidade ideais de 

perfeição e otimismo, enquanto o Romantismo sombrio trazia, por outro lado, toda a carga 

dramática do Mal e da autodestruição, assim como a fenomenologia dos efeitos 

psicológicos da culpa e do pecado81.  

Hillard apresenta a hipótese de que, em Moby-Dick, Melville faz uso de um 

tratamento gótico das imagens da natureza: o mar, como símbolo do puro desconhecido, 

selvagem e imprevisível e a baleia branca, irrepresentável, de que Melville adotaria o 

modus operandi gótico ao narrar seus aspectos perturbadores optando por um arco 

narrativo trágico do naufrágio do navio Pequod (2006, p. 215). A natureza tétrica e 

instável da vertente gótica do Romantismo difere sobremaneira da natureza apaziguadora 

e cativante do Transcendentalismo de Emerson, e a brutalidade da primeira é muito mais 

próxima da forma particular de violência em Moby-Dick:  

 

To Ishmael, in at least one sense the sea seems to parallel Ralph Waldo 

Emerson’s Transcendental notion of the Over-Soul; it is a potentially 

all pervading force that incorporates all humankind and to which 

everyone has access, given the proper frame of mind. But unlike that of 

                                                           
81 “[…] fearful attitudes toward nature in the United States had already significantly evolved, from the 

religious terror of the Puritans, who projected their spiritual fears onto the landscape, all the way to the 

authors of slave narratives, whose existence as slaves forced them to internalize those fears so that slavery 

itself became a sort of Gothic wilderness experience. But despite all these shifts and modifications, in the 

mid-1800s there was a much more widespread and wholesale change in worldview than any that had come 

before.” (HILLARD, 2006, p. 214). 
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Emerson (and the rest of the Transcendentalists who followed in his 

wake), Melville’s—and Ishmael’s—version of a unifying spiritual truth 

is fraught with terror. […] 

[…] ones that suggest it is a fundamentally Gothic experience. First, 

the site of Ishmael’s spiritual understanding is not some benevolent 

New England woods; instead, it is on the much more dangerous 

ocean—that same natural force that the first generations of Puritan 

settlers so feared. […] 

This is the threshold between two worlds—or two ways of seeing the 

world—that marks the Gothic mode. The sea is an apt image for this 

double-edged conception of the self and the world. On the surface of 

the ocean lies an awesome beauty and evidence of unbending power, 

but beneath those waves, ultimately, lies a bottomless abyss—a realm 

of darkness and death that has claimed countless lives. Such a dual 

image is echoed in Ishmael’s well-known ruminations on the whiteness 

of the whale, as well. To him, the typically benign symbol of 

“whiteness” is all too easily transformed into a horrific abomination. 

(HILLARD, 2006, p. 219; 221; 222, grifos nossos)82 

 

Hillard também faz alusão ao uso de metáforas da arquitetura gótica na linguagem 

figurativa de Melville como meio para descrever uma paisagem ou uma construção. 

Assim como na ficção gótica, estranhas e fantásticas criaturas advêm dessas paisagens.  

No capítulo “The Mast-Head” (“O topo do mastro”) é possível também, como aponta 

Hillard, observar a presença da noção estética de “prospecto” (“prospects”), derivada do 

conceito de pitoresco (“picturesque”), pois o mastro, que confere uma visão ampla da 

imensidão marítima, serve também para aproximar, tal qual uma torre gótica, o humano 

do divino. 

Melville nunca realmente aderiu por completo ao gênero gótico (talvez com 

exceção de Pierre or The Ambiguities, aponta Hillard), porém, há, decerto, elementos 

                                                           
82 “Para Ishmael, em pelo menos um sentido, o mar aparece paralelo à noção transcendental de Over-Soul, 

de Emerson; é uma força potencialmente onipresente que incorpora toda a humanidade e à qual todos têm 

acesso, caso haja uma disposição mental adequada. Mas diferente da de Emerson (e a do restante dos 

transcendentalistas que seguiram em sua esteira), a versão de uma verdade espiritual unificadora de 

Melville – e de Ishmael – é cheia de terror […] 

[…] sugere que se trata de uma experiência fundamentalmente gótica. Primeiro, o local de compreensão 

espiritual de Ishmael não é feito de bosques benevolentes da Nova Inglaterra; pelo contrário, situa-se no 

oceano cheio de perigos – a mesma força natural tão temida pelas primeiras gerações de puritanos […] 

Esse é o limiar entre dois mundos – ou duas formas de ver o mundo – que marca o modo gótico. O mar é 

uma imagem apta a essa concepção dupla de si e do mundo. Na superfície do oceano repousa uma beleza 

extraordinária e [também] a evidência de um poder inabalável, contudo por detrás dessas ondas, em última 

análise, reside um abismo imensurável – um reino de escuridão e morte, que reivindicou inúmeras vidas. 

Tal imagem de dualidade ecoa também nas elucubrações de Ishmael sobre a brancura da baleira. Para ele, 

o símbolo tipicamente benigno da brancura é facilmente transposto em uma abominação horripilante.” 

(HILLARD, 2006, p. 219; 221; 222, tradução livre)  
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emprestados de alguns precedentes góticos, com as devidas adaptações aos seus 

propósitos literários83.  

Em Moby-Dick, Herman Melville revela, portanto, em algumas de suas descrições 

mais sombrias ou góticas do mundo natural, uma visão de mundo antitranscendentalista, 

crivada de violência e escuridão, mais próxima do modelo de natureza darwiniano84 do 

que propriamente emersoniano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 “As Nalini V. Shetty observes, Melville was ‘by no means unresponsive to the Gothic genre, and . . . he 

incorporated many of its techniques to convey his vision and version of the world’”. (HILLARD, 2006, p. 

217). 
84 Charles Darwin (1809-1882) foi um naturalista britânico que revolucionou a comunidade científica ao 

propor uma teoria da evolução baseada na noção de seleção natural e sexual. Seu livro A origem das 

espécies foi publicado em 1859 e propõe a teoria da evolução das espécies a partir de um ancestral comum. 
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As influências literárias de Moby-Dick 

 

Herman Melville 

 
Towards the end he sailed into an extraordinary 

     mildness, 

And anchored in his home and reached his wife 

And rode within the harbour of her hand, 

And went across each morning to an office 

As though his occupation were another island. 

 

Goodness existed: that was the new knowledge. 

His terror had to blow itself quite out 

To let him see it; but it was the gale had blown him 

Past the Cape Horn of sensible success 

Which cries: 'This rock is Eden. Shipwreck here.' 

But deafened him with thunder and confused with 

    lightning: 

--The maniac hero hunting like a jewel 

The rare ambiguous monster that had maimed his sex, 

The unexplained survivor breaking off the nightmare-- 

All that was intricate and false; the truth was simple. 

 

Evil is unspectacular and always human, 

And shares our bed and eats at our own table, 

And we are introduced to Goodness every day. 

Even in drawing-rooms among a crowd of faults; 

he has a name like Billy and is almost perfect 

But wears a stammer like decoration: 

And every time they meet the same thing has to happen; 

It is the Evil that is helpless like a lover 

And has to pick a quarrel and succeeds, 

And both are openly destroyed before our eyes. 

 

For now he was awake and knew 

No one is ever spared except in dreams; 

But there was something else the nightmare had distorted-- 

Even the punishment was human and a form of love: 

The howling storm had been his father's presence 

And all the time he had been carried on his father's breast. 

 

Who now had set him gently down and left him. 

He stood upon the narrow balcony and listened: 

And all the stars above him sang as in his childhood 

'All, all is vanity,' but it was not the same; 

For now the words descended like the calm of mountains-- 

--Nathaniel had been shy because his love was selfish-- 

But now he cried in exultation and surrender 

'The Godhead is broken like bread. We are the pieces’. 

 

And sat down at his desk and wrote a story. 

 

(W. H. Auden) 

 

 De acordo com Sealts Jr., em mais de uma ocasião tanto Herman Melville quanto 

Nathaniel Hawthorne mencionaram Henry David Thoreau, lido por Melville no final de 
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1850, e cuja “problemática do universo” desembocava em discussões metafísicas, épicas 

e ontológicas. Apesar da reserva fundamental afirmada por Melville no que dizia respeito 

ao trabalho de Emerson, ele partilhava com o Transcendentalismo algumas de suas 

principais influências literárias, a saber: a poesia de Coleridge, que Melville leu 

intensamente em 1848; Goethe, cujo romance Wilhelm Meister foi lido no outono de 

1849, a empréstimo do amigo Evert Duyckink; e Carlyle, de quem lera com gosto a obra 

Sartor Resartus. De Carlyle, Melville aproveitou a ideia de representar “todas as coisas 

visíveis” (“all visible things”): 

 

[...] in Moby-Dick Ishmael makes the dismaying comment that though 

“in many of its aspects this visible world seems formed in love, the 

invisible spheres are formed in fright” (emphasis added). Both Ishmael 

and Ahab, like idealists generally, are of course incurable analogists—

so for that matter, were Hawthorne and the supposedly anti-

Transcendental Poe. But Ahab, as Leon Howard has said, is “an 

imperfect Transcendentalist”; “All visible objects”, he agrees, “are but 

as pasteboard masks”.85 (SEALTS JR., 2004, p. 87) 

 

 

 Leon Howard (1992, p. 377-380) também situa Carlyle como uma das principais 

influências em Moby-Dick, sobretudo no que diz respeito aos elementos românticos do 

romance. Segundo Howard, o humor sardônico melvilleano, bem como sua extravagância 

shakespeariana de linguagem são aspectos que o aproximam do poeta romântico, criando 

um senso de autoconfiança heroica que se contrapõe ao típico senso de culpa byroniano. 

Sobre a influência de Carlyle em Moby-Dick, Howard destaca o mesmo trecho do capítulo 

36, “The Quarter Deck”, também citado por Sealts Jr. e esclarece a afinidade entre Ahab 

e Teufelsdröckh, personagem de Sartor Resartus: 

 

Ahab’s emblematic was certainly more directly out of Sartor Resartus 

than out of the lecture on Mahomet. His best expression of it is in his 

words to Starbuck in “The Quarter Deck”: “All visible objects, man, are 

but as pasteboard masks. But in each event—in the living act, the 

undoubted deed— there some unknown but still reasoning thing puts 

forth the mouldings of his features from behind the unreasoning mask”. 

This is very close to Teufelsdröckh’s86 conviction that “all visible things 

                                                           
85 “[...] em Moby-Dick Ishmael faz o comentário desconcertante de que, embora ‘em muitos aspectos o 

mundo visível pareça constituído pelo amor, as esferas invisíveis são feitas pelo pavor. Tanto Ishmael 

quanto Ahab, como o são geralmente os idealistas, são, claro analogistas incuráveis—assim como o eram 

Hawthorne e o supostamente anti-Transcendental Poe. Mas Ahab, como disse Leon Howard, é um 

‘Transcendentalista imperfeito’; ‘Todas as coisas visíveis’, ele concorda, ‘não são mais do que máscaras de 

papelão’”. (SEALTS JR., 2004, p. 87, tradução livre)  
86 Teufelsdröckh é o personagem filósofo de Sartor Resartus (1836), de Thomas Carlyle (1795-1881). 

Sartor Resartus quer dizer em latim algo como “o alfaiate customizado” ou “o alfaiate reformado” (the 
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are emblems; what thou seest is not there on its own account; strickly 

taken, it is not there at all: Matter exists only spiritually, and to represent 

some Idea, and body it forth”. Futhermore, Ahab’s idea toward it came 

directly from Sartor. He did not see the material world as God’s shadow 

as Mahomet did, or as the manifestation of some more abstract divine 

Spirit as Teufelsdröckh came to see it. He saw it through the eyes of 

Carlyle’s hero in the first stage of an experience equivalent to a 

Christian “conversion”—when he became aware of evil and felt it was 

the strongest force in the universe, yet was determined to resist and 

overcome it […] Ahab died a heroic death of his defiance.87 

(HOWARD, 2004, p. 89) 

 

 

 A influência de Goethe sobre Melville também se faz através de uma mediação de 

Carlyle, de acordo com Howard88, uma vez que Fausto é uma das principais referências 

de Sartor Resartus, aparecendo indiretamente em Moby-Dick como uma espécie de 

modelo fluido através do qual Melville metamorfoseia sua imagem de Deus ao longo do 

romance, ora grandioso, abstrato e indiferente (como no capítulo “The Castaway”), ora 

demiurgo, concreto e ao alcance humano (como no momento em que Pip afirma ter visto 

o pé de Deus no pedal do tear, para, em seguida, falar diretamente a ele). Além do mais, 

o famigerado batismo de fogo performado por Ahab é uma referência direta ao “spiritual 

new-birth” de Teufelsdröckh como uma forma de “Baphometic Baptism”89.  

No capítulo “The Forge”, o batismo do arpão In Nomine Diaboli (em nome do 

Diabo) é um exemplo dessa intermediação carlyliana da representação de divindade em 

Fausto e, com efeito, a importância desse momento é reiterada em correspondência 

datada de 22 de julho de 1851 a Nathaniel Hawthorne, quando, após oferecer uma 

                                                           
tailor re-tailored). O livro, divido em três partes, é narrado por um “editor’ não identificado e centrado na 

biografia de Diogenes Teufelsdröckh, um filósofo alemão que tenta transmitir suas ideias para o público 

inglês. A dualidade bem e mal já está implícita no próprio nome do personagem: Diogenes (filho de deus) 

Teufelsdröckh (algo como “bosta” do diabo), e o livro é considerado uma paródia do idealismo alemão, 

sobretudo de Hegel. 
87 “O emblemático de Ahab fora decerto derivado mais de Sartor Resartus do que de qualquer leitura de 

Maomé. A melhor expressão disto está em suas palavras a Starbuck em‘The Quarter Deck’: ‘All visible 

objects, man, are but as pasteboard masks. But in each event—in the living act, the undoubted deed— there 

some unknown but still reasoning thing puts forth the mouldings of his features from behind the unreasoning 

mask’. Isto é bastante próximo à convicção de Teufelsdröckh’s de que ‘todas as coisas visíveis são 

emblemas; o que você vê não está lá por conta própria; no sentido extremo, não está lá de forma alguma: a 

matéria existe apenas espiritualmente, e para representar alguma Ideia, dar corpo a ela’. Além disso, a ideia 

de Ahab veio diretamente de Sartor. Ele não via o mundo material como uma sombra de Deus como o via 

Maomé, ou como a manifestação de algum Espírito Santo mais abstrato como viria a pensar Teufelsdröckh. 

Ele o via através dos olhos do herói carlyliano em seu primeiro estágio da experiência equivalente a uma 

‘conversão’ cristã—quando ele se conscientizou do mal e sentiu-o como a força mais poderosa do universo, 

ainda assim, ele estava determinado a resisti-la […] Ahab morreu de uma morte heroica de sua 

transgressão”. (HOWARD, 2004, p. 89, tradução livre). 
88 Op. cit. 
89 Algo como um batismo bafomético, referente ao demônio pagão Baphomet, divindade associada à 

fertilidade.  
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barbatana de “sua baleia” (forma pela qual o autor metonimicamente chamava seu 

romance) como espécie de degustação, Melville revela que o mote secreto de seu livro é 

justamente Ego non te baptize in Nomine [...] (Eu não te batizo em nome...), solicitando 

a Hawthorne que completasse a elipse (MELVILLE, 2004, p. 79). Ao identificar seu livro, 

Moby-Dick, com o arpão forjado e batizado em fogo In Nomine Diaboli e não In Nomine 

Patris (em nome do Pai, Deus), Melville antecipa a convicção de suas próprias palavras 

em correspondência posterior do mesmo ano (de 17 de novembro) também a Hawthorne: 

“Escrevi um livro maligno e me sinto imaculado como o cordeiro” (“I have written a 

wicked book, and feel spotless as the lamb”)90. Um livro escrito não para apaziguar a 

mente, mas para inquietá-la, um livro do qual sopra um vento polar e que incorre no risco 

de causar lumbago ou ciática, conforme escreve em carta a Sarah Huyler Morewood 

(1851, p. 53-54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Ibidem, p. 81-82. 
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O contexto religioso de Melville – Quacrismo, Calvinismo, Puritanismo e 

Unitarianismo  
 

A presença de aspectos religiosos é um dos tópicos mais abordados nos estudos 

melvilleanos e, como tal, não é de admirar que haja inúmeras maneiras de abordar o tema 

e endereçar a questão. Buscaremos então, aqui, traçar um breve percurso pelas principais 

correntes religiosas cristãs protestantes do período de produção de Herman Melville e 

seus entrechoques ideológicos – e as respectivas repercussões na malha textual de Moby-

Dick.  

Se David Herd, poeta, crítico e professor da Universidade do Kent, no Reino 

Unido, caracteriza o temperamento religioso preponderante em Moby-Dick como 

quacre91, e não puritano92, faz-se necessário examinar como essas e outras tendências 

religiosas estão também presentes no texto e de que forma esses vetores colidem entre si, 

dando lugar a uma polifonia de discursos religiosos (HERD, 2007, p. 58). 

David Herd cita Moby-Dick como uma espécie de documento histórico (em 

especial no que diz respeito ao Pós-Puritanismo no norte e leste americano) do embate 

entre calvinismo reformista e correntes puritanas iluministas na América do Norte, 

sinalizando o campo dos estudos de religião comparada enquanto disciplina e também 

como uma força literária93.  

Melville, criado na fé calvinista de sua mãe, embora bastante questionador, 

flertava com o ateísmo, em alguns momentos e, de acordo com Herd (2007, p. 58), 

realizara a sua pesquisa sobre como os quacres, na ausência de uma doutrina mandatória, 

mantinham suas práticas religiosas e seu estilo de vida entre os demais. Seu narrador, 

                                                           
91 A denominação quaker (em português quacre) se refere ao quacrismo, ou Sociedade Religiosa dos 

Amigos (em inglês: Religious Society of Friends), ou simplesmente Sociedade dos Amigos ou Amigos. Os 

quacres têm como princípios a defesa do pacifismo e da simplicidade, a rejeição de qualquer organização 

clerical, uma busca de recolhimento, pureza moral, solidariedade e da filantropia. O quacrismo surgiu em 

1652, criado pelo inglês George Fox, na busca pela restauração da fé cristã original, após séculos de 

apostasia. Eles chamavam a si próprios de "Santos", "Filhos da Luz" e "Amigos da Verdade" – o que leva, 

no século XVIII, à denominação "Sociedade dos Amigos". Representavam uma reação contra os abusos da 

Igreja Anglicana.  
92 Puritanismo é o termo utilizado para designar a corrente religiosa protestante derivada da Revolução 

Puritana, um movimento surgido na Inglaterra no século XVII, de orientação calvinista, que rejeitava tanto 

a Igreja Romana como o ritualismo e organização episcopal na Igreja Anglicana. 

O termo puritanismo deriva da intenção de seus seguidores iniciais, um grupo de calvinistas ingleses, de 

purificar a Igreja Anglicana, retirando-lhe os resíduos do catolicismo, de modo a tornar sua liturgia mais 

próxima do calvinismo, apresentando uma crítica direta às políticas da rainha Elizabeth I. Acreditavam na 

doutrina da predestinação e foram bastante perseguidos na Inglaterra, o que levou muitos a deixarem o país. 

Um grupo, liderado por John Winthrop, chegou às colinas da Nova Inglaterra na América do Norte em abril 

de 1630. 
93 Ibidem, 2007, p. 56. 
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Ishmael, assim como o próprio Melville, não era quacre e sim “born and bred in the 

bosom of the infallible Presbyterian Church” (“nascido e criado no seio da infalível Igreja 

Presbiteriana”), caracterizando-se, dessa forma, como um presbiteriano cético, religioso 

relativista, portador de afinidades no que diz respeito ao comprometimento doutrinário 

neutro do quacrismo. Mas, por outro lado, quem são os personagens quacres de Moby-

Dick? Ahab, é claro. Um quacre herético e um nantucketer94. E também o primeiro 

imediato do Pequod, Starbuck, o quacre fiel. Através desses dois personagens os preceitos 

quacres se manifestam na urdidura do texto de Melville, de forma que o quacrismo, com 

sua tentativa de busca por um contato mais direto com Deus (um comportamento que 

parecia atrair o autor), mostra-se afirmado por Starbuck, mas desafiado e rechaçado pelo 

capitão Ahab. 

Segundo Werge (1969, p. 484-506), a depravação inata do homem, o livre-

arbítrio, o determinismo e os limites do conhecimento e autoconhecimento, preceitos 

fundamentais do Calvinismo, são explorados por Melville em seu romance até seu limite, 

colocando-os em xeque, sobretudo por Ishmael, o narrador, e a imagem do “ungraspable 

phantom of life”, citada no capítulo “Loomings” (WERGE, 1969). A lógica calvinista, 

constituída pela máxima de que não se pode conhecer a si mesmo, salvo através do 

profundo conhecimento de si em relação a Deus, é então confrontada, pois Moby-Dick, a 

baleia branca, é incognoscível, escapa a todas as possibilidades de representação, 

dirigindo-se às profundezas do oceano, fantasmática. 

Em seu artigo sobre a influência da tradição calvinista em Moby-Dick, Thomas 

Werge (1969) descreve a presença de uma metáfora no romance, metáfora na qual a 

jornada em busca de Moby-Dick, a baleia, no seu nível simbólico e concreto, na medida 

em que se aproxima de seu final, coloca Ishmael em contato com uma consciência gradual 

de que os significados do próprio oceano, do leviatã e de si mesmo estão entrelaçados e 

são, portanto, inseparáveis. A baleia branca representa metaforicamente a impossibilidade 

de conhecer a fundo tanto a si mesmo quanto os desígnios de Deus – duplo ponto cego 

que ameaça colidir convicções, crenças, dúvidas e colocá-las todas sob o signo da 

ambiguidade. 

                                                           
94 O Condado de Nantucket é uma vila ao sul de Cape Cod e um dos 14 condados do estado norte-americano 

de Massachusetts, coincidente com a ilha de mesmo nome. Foi fundado no século XVII por William, Conde 

de Stirling, e é atualmente uma famosa destinação de turismo. Nantucket fez parte do mapa da pescaria 

baleeira como um local de grande atividade na costa leste norte-americana. 
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Moby-Dick põe em evidência a chamada crise antinomiana95 no cenário religioso 

e literário de sua época, crise essa que o Transcendentalismo, de Ralph Waldo Emerson, 

também estava respondendo à sua maneira: 

 

[...] many of the clashes between Calvinist and Unitarian96—and later 

transcendental thought may be traced—the nature of man, the doctrine 

of God and efficacy of reason and a rational knowledge of God. For 

Calvin, the cause of man’s failure to know the true and to will the good 

is the Fall. Had Adam retained his innocence, man’s understanding and 

will would have remained in harmony with God97. (WERGE, 1969, p. 

484-506) 

 

 Nesse sentido, a definição unitarista de que Deus pode ser pensado enquanto uma 

elevação da razão humana é radicalmente oposta aos preceitos calvinistas, que colocam 

o homem no lugar de queda do divino. Tal embate entre a noção calvinista de que ao 

homem é impossibilitado o conhecimento da verdade e do absoluto e a definição unitarista 

da imago Dei (imagem de Deus) traz algumas consequências em Moby-Dick, de acordo 

com Werge98. Tal impossibilidade engendrada pela lógica da doutrina calvinista tem 

como principal consequência um senso de incompletude, que produziria, por conseguinte, 

uma marca no texto de Melville, legando uma herança justo nos capítulos cetológicos, 

esses que Ishmael faz questão de indicar como intencionalmente incompletos: “I promise 

nothing complete [...] for any human thing supposed to be complete must for that very 

reason infallibly be faulty” (MELVILLE, 2004, p. 197). 

 No quacrismo, há uma outra maneira de situar a questão da incompletude. O 

processo de intuição espiritual, de abertura através de revelações espirituais, é mais 

preponderante do que a escritura. O que deriva da noção quacre de que as verdades de 

deus nas escrituras são universais, mas incompletas, de forma que se torna possível a 

                                                           
95 “Antinomianismo é a visão extrema de que os cristãos podem ser liberados da observância da lei moral 

por intermédio da graça divina, e é uma forma de perfeccionismo; um perfeccionismo que prevê que, assim 

como é possível para o ser humano conhecer o espírito de Deus na terra, é possível também ao ser humano 

ser Deus”. Original: “Antinomianism is the extreme view that Christians are released by grace from 

observance of the moral law, and is as such a form of perfectionism; perfectionism holding that as it is 

possible for a human being to know the spirit of God on earth, therefore it is possible for a human being to 

be as God”. (HERD, 2007, p. 64, tradução livre). 
96 Unitarianismo (do Latim unitas "unidade", de unus "um") é um movimento cristão que acredita na 

unidade de Deus, em oposição à crença na Santa Trindade, que define Deus como três partes integrantes, o 

Pai, o Filho e o Espírito Santo.  
97 “[...] muitos dos embates entre Calvinistas e Unitaristas—e posteriormente o pensamento transcendental 

pode ser rastreado—a natureza do homem, a doutrina de Deus e a eficácia da razão e o conhecimento 

racional de Deus. Para Calvino, o motivo da falha humana em conhecer a verdade e fazer o bem é a Queda. 

Se Adão tivesse permanecido em sua inocência, a compreensão e a vontade do homem teriam permanecido 

em harmonia com Deus.” (WERGE, 1969, p. 484-506, tradução livre). 
98 Op. cit. 
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descoberta de “novas verdades” através da “ajuda de deus”, de acordo com Herd (2007, 

p. 60). Prophesying: um dos elementos do quacrismo presentes em Moby-Dick significa 

discutir e explicar a palavra de deus, os mistérios divinos, a partir da experiência de 

indução ou inspiração divina, interpretando as escrituras99. To prophesy era falar com 

outra voz, com uma voz maior do que a do homem, colocando-se à disposição das 

palavras e agências não suas próprias. Segue abaixo o exemplo de Elijah, um dos 

personagens-profetas de Moby-Dick, com quem Ishmael se encontra no capítulo “The 

Prophet”: 

 
“This circumstance, coupled with his ambiguous, halfhinting, half-

revealing, shrouded sort of talk, now begat in me all kinds of vague 

wonderments and half-apprehensions” (MD, 191). Nor can the reader 

dispel Elijah’s words, both because as they are spoken they appear to 

have genuine prophetic force within the narrative, and also because the 

narrative generally takes prophecy seriously, a function in part of 

Ishmael’s experimental religious sensibility100. (HERD, 2007, p. 62).  

 

O segundo encontro entre Ishmael e Elijah é mais agourento do que o primeiro e 

a vociferação praguejante de Elijah é elevada a um paroxismo, deixando o narrador 

inquieto com as enunciações oraculares catastróficas. Elijah é um personagem alegórico 

e possui algumas características específicas dos ranters101 e shakers102. O quacrismo se 

apresentava como um movimento textualmente antiburocrático, anti-intelectual em sua 

proposta (mas não em sua realidade). Os principais elementos da chamada sensibilidade 

quacre eram um comprometimento com a revelação, a fé como possibilidade de contato 

intermediário com o divino, uma disposição experimental e uma abertura do eu para 

outras vozes e outros mundos. É precisamente nesse sentido que David Herd levanta a 

hipótese de Moby-Dick como um ranting novel (algo como um romance “inflamado”): 

 
The possibility of the Ranter was always implicit in the inward light of 

Quakerism, ranting being an extreme freedom of speech that flowed 

from an unquestioning investment in the motions of the Spirit. Once 

                                                           
99 Ibidem, p. 61. 
100 “Nem o leitor pode desconsiderar as palavras de Elijah, tanto em função da força profética genuína que 

parecem ter ao serem enunciadas e também porque a narrativa geralmente leva a profecia a sério, uma 

função, em parte, da sensibilidade religiosa experimental de Ishmael” (tradução livre).  
101 Os Ranters eram um dos grupos dissidentes da Commonwealth inglesa (1649–1660). Ranters eram 

considerados heréticos pela Igreja e tidos como uma ameaça pelo governo da época. Negavam a autoridade 

da Igreja e das Escrituras e convocavam os homens a reconhecerem o divino que havia em si mesmos. Sua 

ideia central é panteísta, uma vez que acreditavam que todas as criaturas são Deus. Eram adeptos do 

Antinomianismo e rejeitavam qualquer ideia de obediência. 
102 Os Shakers ou The United Society of Believers in Christ's Second Appearing eram uma seita religiosa 

derivada do Quacrismo, fundada na Inglatera, no século XVIII. O nome shakers (“aqueles que tremem”) 

vem do comportamento extático dos fiéis durante os serviços religiosos. 
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privileged the inner light, in other words, the extremes of the Ranter 

become possible. The person who rants, from the point of view of 

orthodoxy, is the Quaker overdeveloped, the Quaker gone wrong. 

Moby-Dick is a ranting novel, not in the sense that Melville identified 

the Ranters, of all sects in the history of fanaticism, as an explicit model 

for his more extreme characters, but in the sense that ranting is one of 

its modes, and because the novel’s ranting is identified with and 

understood through the religious background out of which such forms 

of utterance most spectacularly entered American culture.103 (HERD, 

2007, p. 64) 

 

Se o assim chamado antinomianismo, como a capacidade de encontrar o divino 

no humano, é uma das principais características dos ranters, a caracterização de Ahab 

(god-like unGodly man), com seu sultanismo desafiador e prometeico, também aproxima 

o personagem do ranterism, ainda que de maneira ímpia, sacrílega, pois o capitão 

desdenha desrespeitosamente da autoridade divina até mesmo do sol: “Talk not to me of 

blasphemy, man; I’d strike the sun if it insulted me. For could the sun do that, then could 

I do the other; since there is ever a sort of fair play herein, jealousy presiding over all 

creations”104 (MELVILLE, 2004, p. 237-238). 

Segundo Herd (2007, p. 64), a transfiguração de Ahab após a perda de sua perna 

é o resultado direto de um processo psicológico que é possível e imaginável graças às 

peculiaridades latentes de sua herança quacre. É, portanto, sob uma luz interior que a 

monomania de Ahab pôde crescer, tomando conta de seu espírito, como na cena que o 

narrador descreve: 

 

When by this collision forced to turn towards home, and for long 

months of days and weeks, Ahab and anguish lay stretched together in 

one hammock, rounding in mid winter that dreary, howling Patagonian 

Cape; then it was, that his torn body and gashed soul bled into one 

another; and so interfusing, made him mad. That it was only then, on 

the homeward voyage, after the encounter, that the final monomania 

seized him, seems all but certain from the fact that, at intervals during 

the passage, he was a raving lunatic; and, though unlimbed of a leg, yet 

such vital strength yet lurked in his Egyptian chest, and was moreover 

                                                           
103 “A possibilidade do Ranter sempre esteve implícita na égide do Quacrismo, sendo o ranting uma forma 

extrema de liberdade de discurso que fluía do investimento inquestionável das moções do Espírito. Uma 

vez privilegiada a luz interior, em outras palavras, os extremos do Ranter se tornam possíveis. O Ranter, 

do ponto de vista ortodoxo, é um quacre superdesenvolvido, um quacre que perdeu seu caminho. Moby-

Dick é um romance ranting, não no sentido que Melville identificava os Ranters, de todas as seitas na 

história do fanatismo, como um modelo explícito para personagens mais extremos, mas no sentido de que 

ranting é um de seus modos e porque o teor ranting do romance se identifica e é entendido a partir do fundo 

religioso a partir do qual essas formas de enunciação entraram na cultura norte-americana.” (HERD, 2007, 

p. 64, tradução livre). 
104 “Não me fale sobre blasfêmia, homem; eu atacaria o sol se este me insultasse. Pois se o sol pudesse fazer 

isso, então eu poderia cumprir o que disse; desde que haja algum senso de justiça nesse jogo, a inveja 

presidindo sobre toda a criação.” (Tradução livre). 
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intensified by his delirium, that his mates were forced to lace him fast, 

even there, as he sailed, raving in his hammock. In a straitjacket, he 

swung to the mad rockings of the gales. And, when running into more 

sufferable latitudes, the ship, with mild stun’sails spread, floated across 

the tranquil tropics, and, to all appearances, the old man’s delirium 

seemed left behind him with the Cape Horn swells, and he came forth 

from his dark den into the blessed light and air, even then, when he bore 

that firm, collected front, however pale, and issued his calm orders once 

again; and his mates thanked God the direful madness was now gone; 

even then, Ahab, in his hidden self, raved on105. (MELVILLE, 2004, p. 

263) 

 

Dessa forma, Ahab se viu diante de uma abertura de seu delírio, de sua loucura, 

condenado, em seu isolamento, a buscar suas próprias profundezas, preso em um delírio 

tão violento que seus companheiros da tripulação tiveram que amarrá-lo, pois sua força 

havia triplicado em função do acesso de loucura. É a partir de então que Ahab surge 

transfigurado, convertido em uma nova fé, batizado não em nome de Deus, mas em nome 

do Demônio, aparentemente calmo, mas internamente delirante e capaz de dar voz a algo 

maior do que o próprio homem.  

Na construção de Melville, portanto, o quacrismo partilha a sua versão do mesmo 

destino trágico de Ahab, pois, como assinala Herd:  

 
Quakerism, in other words, was central to the formation of Ahab, in 

whose fate we are to understand a version of America’s own, and so not 

only can you make something of Quakerism in Moby-Dick – not only 

are you entitled – but probably it is a mistake not to, Ahab emerging 

from that enthusiastic mould.106 (2007, p. 59) 
 

                                                           
105 “Mas quando, depois desse choque, foi obrigado a voltar para casa e, durante longos meses, dias e 

semanas, Ahab e a angústia estiveram juntos, deitados numa rede, dobrando em pleno inverno aquele 

assustador e tormentoso cabo da Patagônia; nesse momento, seu corpo dilacerado e sua alma ferida 

sangraram juntos; e, assim fundidos, enlouqueceram-no. Foi só então, na viagem de volta para casa, depois 

do encontro, que a monomania definitiva o arrebatou, o que parece certo, devido ao fato de que, de tempo 

em tempo ao longo do trajeto, ele se mostrou completamente ensandecido; muito embora alijado de uma 

perna, uma força vital ainda se escondia em seu peito egípcio, e de tal modo intensificada em seus delírios 

que seus pilotos foram forçados a amarrá-lo ali mesmo, seguindo viagem enquanto ele vociferava em sua 

rede. Numa camisa-de-força, ele se balançava com a loucura dos vendavais. E quando passavam por 

latitudes mais benignas, e o navio de velas desfraldadas navegava por lugares tranquilos, e os delírios do 

velho pareciam ter ficado aparentemente para trás no cabo Horn, e ele saía do seu covil escuro para a luz e 

o ar abençoados; mesmo então, quando ele trazia o rosto composto e firme, embora pálido, transmitia mais 

uma vez ordens calmas e coerentes; e seus oficiais agradeciam a Deus por aquela loucura maligna ter 

acabado; mesmo então, Ahab, em seu íntimo, continuava a delirar.” (MELVILLE, 2013, p. 207, tradução 

Irene Hirsh e Alexandre Barbosa de Souza). 
106 “O quacrismo, em outras palavras, foi central na formação de Ahab, em cujo destino devemos entender 

sua própria versão americana, e não apenas seria possível detectar algo do quacrismo em Moby-Dick – seria 

de direito – como seria um erro não fazê-lo, na medida em que Ahab emerge, portanto, deste molde 

entusiástico.” (Herd, 2007, p. 59, tradução livre). 
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 Os personagens presentes em Moby-Dick e os discursos religiosos aos quais dão 

voz compõem um sistema polifônico que guarda em si diversas camadas, múltiplos níveis 

discursivos e imagéticos, como um palimpsesto que desvela não apenas seu texto 

manifesto, mas uma série de outros textos, outros gêneros textuais e temporais. Imagens 

e discursos ocultos à primeira vista. Discutiremos mais adiante como a questão da 

linguagem em Moby-Dick, sua forma mista, a fluidez de seu gênero enquanto prosa de 

ficção, dentre outros aspectos, tornam esse “romance” uma peça absolutamente singular 

no cânone literário ocidental, e de que maneira, portanto, Moby-Dick nos auxilia a pensar 

o duplo velado como figura literariamente relevante.  
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O Revival de Herman Melville (1920) 

 

O assim chamado revival de Herman Melville teve origem no Reino Unido, 

sobretudo com a publicação dos textos críticos de H. M. Tomlinson e do autor D. H. 

Lawrence, para, em seguida, despertar o interesse dos críticos e estudiosos norte-

americanos, como descreve Davey (2004, p. 75). Depois do centenário de nascimento de 

Melville, em 1919, houve um movimento de reavaliação crítica do autor e sua obra, 

especialmente no que se refere a Moby-Dick e uma série de aspectos considerados 

problemáticos pelos críticos contemporâneos a Melvile foram reinterpretados, julgados 

inclusive “fascinantes” pelos leitores do início do século 20.  

Paul Giles afirma que, antes mesmo, o fenômeno do revival de Melville teve uma 

grande ressonância no Reino Unido; Hershell Parker chega a afirmar que o revival, em 

seu primeiro despontar, era basicamente circunscrito aos leitores e críticos britânicos 

(DAVEY, 2004, p. 122). David Herd afirma, por sua vez, que o embrião dessa releitura 

de Moby-Dick teria tido origem na classe trabalhadora da segunda metade do século 

XIX107. Nas décadas de 60 e 70 do século XIX, os poetas pré-rafaelitas Dante Gabriel 

Rossetti e James Thomson teriam sido atraídos por Melville sobretudo por sua 

iconoclastia e aura de liberdade.  

Como assinala Davey (2004, p. 63), no âmbito do contexto norte-americano das 

primeiras décadas do século 20, alguns cenários compuseram a configuração histórico-

ideológica para que Moby-Dick, o trabalho mais ambicioso de Melville, fosse içado da 

obscuridade ao cânone literário. Nos EUA, a expansão do sentimento antissocialista & 

anticomunista, decorrente do final da Primeira Guerra Mundial e dos conflitos 

prolongados com a União Soviética bolchevique, teve como resultado a prisão e 

deportação de milhares de trabalhadores e supostos simpatizantes do comunismo. Nesse 

período, a imigração em massa para os EUA também fez crescer o sentimento racista e 

xenófobo, desencadeando a emergência de grupos de extrema direita, como a Ku Klux 

Klan. A imagem de Melville como um escritor moderno, avesso a encarnar a figura 

caricata do artista, numa sociedade antebellum dominada pelo conservadorismo era 

precisamente o que os early-melvilleans, como Michael J. Davey108 chama os estudiosos 

e críticos dessa geração, necessitavam: um artefato cultural que conjugasse em si os 

                                                           
107 “[...] but for the fact that in the second half of the nineteenth century British working class readers took 

it up, circulating it through their societies and institutions”. (HERD, 2007, p. 73). 
108 Ibidem. 
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epítetos grandioso e americano. Alguns críticos importantes que contribuíram para esse 

revival melvilleano são Raymond Weaver, Carl Van Doren e F. O. Matthiessen. 

Como sugerimos acima, diversas leituras críticas buscam compreender Moby-

Dick nos termos da religião norte-americana. F. O. Mathiessen tomou a crise nas 

diferentes manifestações do cristianismo protestante norte-americano à época de Melville 

como núcleo da proeza do romance, como sublinha Herd, recorrendo a Matthiessen: 

 
“The severe, bleak, and uninspired Presbyterian Church of Melville’s 

experience had driven him inevitably,” Matthiessen reckoned, “into 

questioning even the goodness of the Biblical God”: 

On the other hand, he could find no security in throwing over all the 

restraints of dogma, and exalting the God-like man. If the will was free, 

as the new faith insisted, Melville knew that it was free to do evil as 

well as to do good … He had also seen in Ahab the destruction that 

must overtake the Man-God, the self-appointed Messiah … Without 

deliberately intending it, but by virtue of his intense concern with the 

precariously maintained virtues of democratic Christianity, which he 

saw everywhere being threatened or broken down, Melville created in 

Ahab’s tragedy a fearful symbol of the self-enclosed individualism that, 

carried to its furthest extreme, brings disaster both upon itself and upon 

the group of which it is part. (HERD, 2007, p. 56)109 

 

 Essa leitura de Matthiessen coloca Ahab no lugar autocrático daquele que desafia 

os desígnios de Deus, arrastando, num ato de egoísmo, toda a tripulação do Pequod 

consigo em seu percurso auto[destrutivo]. O crítico encara o desfecho trágico de Ahab e 

do Pequod como um símbolo temível deste individualismo mortífero; no entanto, é 

possível pensar que a leitura da tragédia em Moby-Dick possa ser ainda mais complexa 

do que parece, como veremos. 

 

                                                           
109 “‘A experiência austera, sombria e pouco inspiradora de Melville com a Igreja Presbiteriana o levou 

inevitavelmente, considerou Matthiessen, a questionar até mesmo a bondade do Deus bíblico’: 

Por outro lado, ele não considerou seguro abandonar todas as restrições do dogma e exaltar o homem como 

Deus. Se a vontade era livre, como insistia a nova fé, Melville sabia que era livre tanto para fazer o mal, 

quanto para fazer o bem … Ele também enxergou em Ahab a destruição que deveria atingir o Homem-

Deus, o Messias autoproclamado … Sem que fosse sua intenção, mas em função de sua preocupação intensa 

com as virtudes de um cristianismo democrático precariamente mantido, no qual ele viu ameaças oriundas 

de todas as direções, Melville criou na tragédia de Ahab um símbolo temível do individualismo auto-

enclausurado que, levado ao extremo, traz consequências desastrosas para si e para o grupo do qual faz 

parte.” (MATTHIESSEN apud HERD, 2007, p. 56, tradução livre). 
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OS DUPLOS VELADOS FORMAIS OU A FRATURA COMO ESTRUTURA: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A FRAGMENTAÇÃO EM MOBY-DICK 
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A forma híbrida de Moby-Dick: uma dualidade velada 

 

Newton Arvin define três níveis principais de referências em Moby-Dick: literal, 

mítico e onírico; Lewis Mumford encontra em Moby-Dick parábola e mito, e, por detrás 

dos dois, um cerne simbólico indefinível (MILLHAUSER, 1955, p. 527). A presença de 

diferentes gêneros, estruturas formais e discursos tornam essa obra de Herman Melville 

um caso único para diversos autores.  

 

There is natural history, texbooks of cetology, wayside philosophisings, 

realistic descriptions of the whale hunts, pictures of the sea and the sea’s 

dread and beauty such as no other man has penned, and, winding 

through the whole, giving cohesion and intensity, is the story of the 

author’s own fiercely vivid life-consciousness, which, like the 

vindictive Pequod, journeys upon the most adventurous of all quests, 

drawn always onward by the beauty and terror of that symbol of 

madness, the white whale. This inner story is well hidden amongst high 

adventures.110 (WATSON, 2004, p. 76) 

 

Em sua obra fundamental de 1955, Millhauser (p. 528) considera Moby-Dick um 

poema trágico, ou, mais precisamente, uma adaptação discursiva deliberadamente 

distante da tragédia para as condições modernas, fazendo uso de uma forma 

superficialmente banal. Porém, há uma série de incongruências que desmentem uma 

filiação à tragédia aristotélica ou sofoclesiana: os personagens brutais ou grotescos; o tom 

humorístico, as passagens expositivas com ritmo intrusivo; o desenvolvimento gigantesco 

e errante da narrativa111. Mas esses são entraves superficiais, pois a tradução de um 

modelo clássico para uma forma moderna nem sempre se dá graciosa ou 

harmoniosamente, uma vez que há uma clivagem entre forma (estrutura material da 

narrativa) e o tema (a jornada trágica do navio Pequod, comandado pelo capitão Ahab). 

Por esse motivo, de acordo com Mumford112, a prosa de Melville em Moby-Dick 

desembocaria na poesia de modo natural. O romance enquanto meio era a forma 

apropriada às narrativas grandiosas do século XIX, tal como a épica heroica o era na 

Antiguidade Clássica. Porém é possível que o romance não fosse, assim, o gênero mais 

                                                           
110 “Há história natural, livros-texto de cetologia, ‘filosofadas’ na margem do texto, descrições realistas de 

caçadas de baleia, retratos do mar e do seu horror e beleza como nunca outro homem escreveu, e, 

insinuando-se no conjunto, conferindo coesão e intensidade, há a história da própria consciência 

intensamente expressiva da vida do autor, a qual, como o vingativo Pequod, viaja sobre a mais perigosa de 

todas as buscas, atraída sempre pela beleza e terror do que é o símbolo da loucura, a baleia branca. A história 

interior está bem escondida, velada entre altas aventuras.” (WATSON, 2004, p. 76, tradução livre). 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
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adequado para o espírito trágico de Moby-Dick, ainda que, em Ahab, estivessem presentes 

vários elementos, tais como o herói trágico, com suas grandes virtudes e uma falha moral 

aguda – o orgulho prometeico bem como a fórmula aristotélica da catarse ao final 

(MILLHAUSER, 1955, p. 528-529). 

Outros aspectos da tragédia, paralelos e aproximações com a forma clássica 

encontrados em Moby-Dick, de acordo com Millhauser (1955, p. 529) são: passagens de 

coro; tempo de ação narrativa prolongado; narrativa apresentada de fora através de um 

narrador/observador com inclinações filosóficas, que mantém distância em diversos 

momentos; o senso de destino (impressão de haver um ordenamento prévio dos 

acontecimentos, como se assistíssemos cumprir-se algo já pré-estabelecido).  

O senso de destino também estaria inserido no comportamento da baleia, retratado 

ao mesmo tempo como mítico e orientado pelas leis naturais. Trata-se de um romance, 

portanto, que, através do seu tom, realiza a essência da tragédia. 

Millhauser (1955, p. 530) defende em Moby-Dick a existência de um simbolismo 

em detrimento da alegoria, posto que o simbólico seria fluido, esquivo, assombroso. O 

mito deriva do símbolo. Ahab é ele mesmo um símbolo em sentido trágico: o espírito 

humano extático, desafiador de toda a prudência e dos augúrios, perseguindo a brutal 

representação do mal através dos mares.  

A baleia branca se configura, na visão de Millhauser, como símbolo, representante 

de uma pesada ordem natural cuja inocência é corrompida pelo excesso de ferocidade do 

próprio homem113. Nesse sentido, os símbolos se moveriam mais de acordo com o fluxo 

dramático do que com uma necessidade representacional. Isso significa dizer que o enredo 

não é imposto forçosamente sobre os símbolos, mas, pelo contrário, cresce, desenvolve-

se a partir deles. O símbolo então possuiria uma característica orgânica, uma vez que seu 

sentido dependeria do fluxo pelo qual ele é enunciado, de forma que, caso seja articulado 

de maneira rasa, seu significado desaparece114. 

Em correspondência com Mrs. Sofia Hawthorne, Herman Melville conjetura a 

presença de um componente alegórico em seu trabalho. Sendo assim, a pergunta que 

podemos fazer a partir deste ponto em diante é: o romance se constrói a partir de uma 

estrutura alegórica acoplada a uma estrutura trágica? Se podemos dizer que Moby-Dick é 

[também] uma tragédia, ele é, decerto, uma tragédia romântica. 

                                                           
113 Ibidem, p. 530. 
114 Ibidem, p. 531.  
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A raiz da ação trágica: rebelar-se contra os limites de sua própria natureza, contra 

as condições de sua existência, de forma a ler suas paixões no mundo trôpego não 

metafísico, perseguindo-as. Em Moby-Dick temos a destruição de um homem destinado, 

Ahab, que, em seu gesto titânico, prometeico, carrega fatalmente consigo toda a 

tripulação do Pequod, salvo Ishmael, que sobrevive imbuído da tarefa narrativa. 
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Um dialeto elisabetano para marujos: a linguagem melvilleana em Moby-Dick 

 

Uma linguagem audaciosa, nervosa, 

elevada, que equivale à de Shakespeare.      

(Nathaniel Hawthorne) 

 

 

Como uma espécie de melodrama alemão, com capitão Ahab na 

condição de Fausto do convés, e Queequeg e a tripulação no castelo de 

proa como indicadores de uma noite de Walpurgis, o livro tem pontos 

fortes, ainda que aqui, quanto a seus limites, espaço e tratamento de 

palco pudessem melhorá-lo. Moby-Dick, sob esta perspectiva, torna-se 

um tipo de peixe moralista, um leviatã metafísico... (DUYCKING, 

2013, p. 599) 

 

  

 Em sua obra seminal de 1941, Matthiessen contrapõe-se à declaração de Richard 

Henry Stoddard, que, à época da morte de Melville, alegara, a despeito de ser um de seus 

poucos defensores contemporâneos, a presença de um caráter “excessivo, pouco preciso 

e não literário” no vocabulário “amplo, fluente e eloquente” de Herman Melville. 

Matthiessen discorda, sobretudo, da caracterização não literária atribuída por Stoddard à 

obra. O crítico destaca um uso muito preciso e particular da linguagem em Melville, com 

abundância de verbos de ação para dar dinamismo, significado e movimento à narrativa, 

formas compostas (ex: full-freighted) e alterações de classe gramatical, por exemplo, o 

uso de substantivos adjetivados (ex: earthquake) em Moby-Dick. Matthiessen sinaliza 

ritmos de diálogo similares à linguagem falada e assinala um exemplo disso na crítica de 

Etchings of a Whale Cruising, de Ross Browne, assinada por Melville: 

 

[...] sua própria lembrança do bordão de um imediato, “Força, força, 

seus paspalhos apanhadores de feno” prenunciou a criação de Stubb e 

Flask. Mas mesmo em Moby-Dick ele apresentava uma preocupação 

intermitente com o que hoje seria uma grande inquietação para muitos 

escritores: basear a fala de seus homens comuns tanto quanto possível 

na expressão norte-americana” (MATTHIESSEN, 2013, p. 619) 

 

 Uma “controlada elevação da dicção”115 para compensar a falta de 

verossimilhança é um dos recursos de Melville em sua obra, técnica aperfeiçoada 

                                                           
115 Ibidem. 
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especialmente em Moby-Dick, segundo Matthiessen, e que situa, dessa maneira, o autor 

não como um mestre do realismo ou tampouco de uma realidade intensificada, mas numa 

tradição que descende diretamente de Shakespeare, a partir de uma liberação (uma 

liberdade poética) agenciada quase que num reflexo inconsciente (p. 620): “Em seu 

esforço de prover a indústria baleeira de uma mitologia que se adequasse à atividade 

fundamental do homem em sua luta para subjugar a natureza, [Melville] veio a tomar 

posse da primitiva energia latente nas palavras”, buscando um arranjo de palavras em 

estruturas rítmicas que tornassem possível “criar sentimentos e tons que não poderiam ser 

incluídos em sentenças lógicas ou científicas” para então “expressar a vida oculta dos 

homens, que havia se tornado sua obsessão, até ter encontrado a vitalidade sem par da 

linguagem de Shakespeare”. 

 Matthiessen assegura ser possível encontrar inúmeras variações caleidoscópicas 

das referências shakespearianas em Moby-Dick, especialmente se o leitor já estiver 

avisado de sua presença. Os exemplos citados pelo crítico são diversos e estão presentes 

em diversas passagens e capítulos, como em “O jato fantasma”, que aproxima sua 

atmosfera encantada e alegórica (a baleia iluminada pela luz do luar) ao último ato d’O 

mercador de Veneza, além dos diálogos e solilóquios nos quais, da boca de Ahab 

(principalmente, mas também de Starbuck, eventualmente), parecem abundar versos 

brancos saídos diretamente da estrutura arquitetônica de Hamlet, Rei Lear e Macbeth. 

Qual o estatuto desses trechos, dessas paráfrases alegóricas: qual é a função deles no 

texto? De acordo com Matthiessen116, essa prosa grandiloquente que empresta do verso 

sua estrutura provoca uma cesura no fluxo do texto, conferindo-lhe um caráter anacrônico 

(“um truque de titereiro”), como uma fala que “parece nunca ter pertencido ao falante”117. 

Embora Matthiessen pense que isso possa ser considerado uma falha, enfraquecendo o 

impacto das passagens onde ocorre, esse empréstimo que Melville se autoriza a fazer, traz 

para a sua “baleia” – como ele chama metonimicamente seu livro – uma preciosa riqueza 

polifônica de discursos, conectando de maneira rústica (como uma amarração ou 

macramé de marinheiro – ora precária, ora certeira) séculos de tradição literária ocidental. 

Ao incorporar essas múltiplas vozes da tragédia shakespeariana e da tragédia grega aos 

seus personagens, atravessados, tal como ele próprio, Melville, por tradições religiosas e 

filosóficas em choque, as marcas do idioma quacre (com o uso dramático dos pronomes 

pessoais e oblíquos de tratamento “tu” e “vós”, “ye”, “thou”, “thee” e os seus respectivos 

                                                           
116 Ibidem, p. 623. 
117 Ibidem. 
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genitivos e possessivos, “thy” e “thine”),  de sua própria herança puritana calvinista e os 

ventos germânicos soprados pelo movimento transcendentalista de Emerson se 

imprimem, assim, segundo a leitura matthiesseniana, no texto melvilleano, e todos os 

elementos aparecem tensionados, mais ou menos velados, nas falas e na caracterização 

dos personagens pelo narrador.  

O paradoxo é que, com esse uso particular da linguagem, segundo Herd – uma 

linguagem de Melville: romântica e protomoderna (2007, p. 66) –, essa inovação que se 

aproveita de fontes tradicionais, ora atualizando-as, ora deslocando-as no tempo e espaço, 

Melville produz uma cisão na estrutura, isto é, uma fragmentação na forma de Moby-

Dick, que o situa, portanto, num registro híbrido, no que diz respeito a uma filiação tanto 

ao romantismo, quanto às formas narrativas modernas.  

 

[...]aqui [em Moby-Dick] se o preconceito de Emerson contra o romance 

o tivesse permitido ver, estava a prova de que o dialeto da América do 

século XIX poderia atingir altos níveis dramáticos. Isso não significa 

que algum americano tenha falado algum dia dessa forma, não mais do 

que os elisabetanos como Lear; contudo, isso significa que as 

progressões da prosa de Melville são agora baseadas em um sentido de 

ritmo de fala, e não no verso de alguém. A dicção elaborada não pode 

nos levar a pensar que as palavras foram escolhidas de maneira 

descuidada, ou apenas porque soavam bem. Pois elas foram 

combinadas em uma retórica vital e assim firmavam a defesa de uma 

das principais doutrinas do tempo, o esplendor da personalidade única. 

(MATTHIESSEN, 2013, p. 627) 

 

 

 Um dialeto shakespeariano estranhamente colocado na boca de marinheiros 

provocou jocosamente um crítico contemporâneo de Melville118. Com uma expressão 

verbal oriunda de círculos religiosos proscritos da Nova Inglaterra e suas respectivas 

profanidades à parte, o fato é que os diálogos e solilóquios de Moby-Dick parecem nunca 

terem sido proferidos por nenhum sujeito em plena posse de suas faculdades. As 

digressões filosóficas e os tratados de ciência natural, de cetologia, todos esses elementos 

da composição do romance parecem atravessados por uma linguagem tão híbrida quanto 

o próprio romance119. 

                                                           
118 “From the Captain to the Cabin-boy, not a soul amongst them talks pure seaman’s lingo [...] compounded 

in […] the queer mixture of New England conventicle phraseology with the devilish profanity, too common 

on board South-Sea Whalers” (Review de Moby-Dick, Albion [New York], 10 [November 22nd 1851]: 

561. In: DAVEY, 2004, p. 71). 
119 “[…] There are in ‘Moby-Dick’, natural, historical and philosophical […] on the person, habits, manners, 

and ideas of whales; there are long dialogues and soliloquies, such as never spoken by mortal man in his 

waking senses […] perhaps a fifth of this book is made up of Melville’s independent moralizings, half 

essay, half rhapsody; withal, the book contains some of the most finished comedy in the language. 
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Em seu artigo, “In Nomine Diaboli”, publicado no períodico New England 

Quarterly 24 (1951), Henry Murray traz uma análise da linguagem de Moby-Dick 

utilizando uma metáfora musical e comparando-o com o trabalho de Beethoven em sua 

Eroica: 

 
[…] To me, Moby-Dick was Beethoven’s Eroica in words: first of all a 

masterly orchestration of harmonic and melodic language of resonating 

images and thoughts in varied metres […] 

He [Melville] was a man who, on the contrary, chose these very things 

as vessels for his procreative powers—the whale as a naturalist, a 

Hunter or a Cuvier, would perceive him, the business of killing whales, 

the whale ship running as an oil factory, stowing down, in fact, every 

mechanism and technique, each tool and gadget, that was integral to the 

money-minded industry of whaling. Here was a man who could 

describe the appearance, the concrete matter-of-factness, and the utility 

of every one of these natural objects, implements, and tools with the 

fidelity of a scientist, and, while doing this, explore it as a conceivable 

repository of some aspect of the human drama; then, by an imaginative 

tour de force, deliver a vital essence, some humorous or profound idea, 

coalescing with its embodiment. (MURRAY, 1951, 435-52)120 

 

 

 Murray defende que a linguagem de Melville acompanha com vertiginosa 

exatidão os processos e realidades descritos em Moby-Dick. A concretude da experiência 

com a pesca baleeira, sua materialidade, e consequente brutalidade e violência atravessam 

essa linguagem, imprimindo uma marca estilística, que, por sua vez, aponta para a própria 

fratura, para o próprio lugar de sujeito (moderno) de onde Melville parte – ou chega – em 

sua escrita. 

 

 

                                                           
(WEAVER, “The Centennial of Herman Melville”. Nation 109 [August 2nd 1919]: 146. Reprinted in Brian 

Higgins and Hershel Parker, eds, Critical Essays on Herman Melville’s Moby-Dick [1992], New York, 

Macmillan, 143. In: DAVEY, 2004, p. 79). 
120 “[…] Para mim, Moby-Dick era a Eroica de Beethoven em palavras: primeiro de tudo uma orquestra 

perfeita de linguagem melódica e harmônica com imagens e pensamentos ressoando em métricas variadas 

[…] Ele [Melville] era um homem que, pelo contrário, escolheu tais coisas como recipientes para seus 

poderes criadores—a baleia como um naturalista, um caçador ou um Cuvier a perceberiam, o negócio 

baleeiro, o navio funcionando como uma fábrica de óleo, baixando, na verdade, cada mecanismo e técnica, 

cada ferramenta e dispositivo, que era parte integrante da indústria baleeira. Ali havia um homem que podia 

descrever a aparência, a concretude de fato das coisas e a utilidade de cada um de tais objetos naturais, 

instrumentos e ferramentas com a fidelidade de um cientista, e, ao fazê-lo, explorá-los ainda como um 

possível repositório de drama humano; para então, através de uma manobra imaginativa, oferecer-nos algo 

vital, alguma ideia profunda ou humorística, aderida à sua personificação.” (MURRAY, 1951, 435-52, 

tradução livre). 
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O problema da forma em Moby-Dick: a fratura como estrutura 

 

 O desafio que a linguagem de Moby-Dick representa para a crítica especializada 

está no fato de que a obra navega entre gêneros e discursos, montando um organismo 

híbrido, instalado entre mar e terra firme. Duycking designa a obra como um livro 

“volumoso e multifacetado” (2013, p. 597), cuja ação melodramática é acompanhada pelo 

desenvolvimento da problemática espiritual do capitão Ahab, bem como de uma 

“investigação minuciosa e completa e uma descrição da baleia e sua pesca”. Em sua 

resenha, Duycking também menciona o estilo floreado melvilleano como uma herança do 

estilo de Carlyle, e os tratados descritivos presentes no livro podem ser lidos como uma 

referência ao estilo de Robert Burton121, opinião essa compartilhada por Herd e Marianne 

Moore, como poderemos ver com mais detalhe a seguir. A função desses floreios, ainda 

segundo Duycking, pode ser comparada à função de uma angostura, um aperitivo “que 

provoca e faz crescer a imaginação [...] em direção aos curiosos, chistosos e sublimes 

tratados e reflexões que viriam a seguir” (2013, p. 598). Uma das características 

importantes destacadas pelo crítico é o caráter duplo da obra de Melville, justamente 

marcado pela mescla de ficção e fatos absolutos sob um véu alegórico mais ou menos 

opaco que veicula a um só tempo opinião e sátira, tornando difícil, assim, definir o 

romance enquanto categoria de gênero em um sítio fixo localizado no limiar entre ficção 

e escrita ensaística.  

 Tal posição de Duycking é precursora do que nos estudos melvilleanos se costuma 

denominar d’a teoria dos dois (ou três) Moby-Dicks, surgida na década de 50 do século 

passado e difundida por George R. Stuart (1954) e James Barbour (1988).   

 

Há evidentemente, dois, senão três livros em Moby-Dick, arrolados 

num só. O Primeiro Livro podemos descrever como uma completa e 

exaustiva investigação, admiravelmente elaborada, do grande 

cachalote. A informação é minuciosa, brilhantemente ilustrada, como 

deveria ser – a própria baleia generosamente ilumina a página noturna 

em que suas memórias são escritas – tem suas passagens objetivas, seus 

toques de humor, suas exóticas sugestões, seus casos geralmente 

pitorescos e ocasionalmente sublimes [...] O Segundo Livro é romance 

do capitão Ahab, Queequeg, Tashtego, Pip & companhia, que se faz de 

personagens mais ou menos espirituosas falando e agindo de modo 

estranho à conversa geral e comum dos conveses baleeiros [...] O 

Terceiro Livro, que ocupa mais ou menos um quarto do volume, é de 

                                                           
121 Robert Burton (1577 – 1640) foi um acadêmico britânico e vigário da Oxford University, autor de uma 

das obras pioneiras de investigação das doenças mentais, The Anatomy of Melancholy (A anatomia da 

melancolia), escrita em 1631.  



100 
 

viés moralizante, meio ensaio, meio rapsódia, no qual muito 

refinamento e sutileza, e não pouco sentimento poético, são mesclados 

a curiosas ideias e especulações ousadas e extravagantes. 

(DUYCKING, 2013,  pp. 598-600, grifos nossos) 

 

 John Bryant, no capítulo “Moby-Dick as Revolution”, parte integrante da 

antologia The Cambridge Companion to Herman Melville (org. por Robert S. Levine), 

discute a teoria dos dois Moby-Dicks com desconfiança e senso crítico orientado para 

alguns posicionamentos difundidos longamente entre os estudiosos de Melville. A crença 

de que a amizade com Nathaniel Hawthorne teria sido responsável por uma reformulação 

radical na composição de Moby-Dick é encarada com ceticismo por Bryant. De acordo 

com a especulação da teoria dos dois Moby-Dicks, a apropriação de Shakespeare por 

Melville, assim como a amizade com Hawthorne teriam sido o gatilho fundamental 

responsável por uma significativa reorientação de Moby-Dick, pois segundo esta 

conjetura, o personagem de Ahab só teria se desenvolvido em algum momento posterior 

a agosto de 1850, quando Melville teria encontrado Hawthorne. O componente 

“shakepearianizado” de Moby-Dick teria sido acrescentado depois com a inserção do 

Capitão Ahab, segundo se supõe. Haveria então originalmente duas narrativas, a primeira 

delas com Ishmael, Queequeg, Peleg, Bildad e Bulkington, e outra, acrescida 

posteriormente – a de Ahab. Melville teria, dessa forma, costurado, remendado as duas 

histórias por intermédio de alguns capítulos e ensaios para que o livro estivesse pronto 

para a publicação no prazo. Bryant considera esta teoria uma lenda por uma série de 

motivos, dentre os quais a falta de evidências conclusivas que apoiem qualquer uma das 

enunciações desta teoria (BRYANT, 2006, p. 67).  

Bryant defende a existência de uma dualidade no próprio pensamento de Melville, 

de forma que a justificativa de uma suposta bipartição do livro em duas entidades 

separadas não é necessária para dar conta do caráter duplo da obra, pois sua estrutura 

oscilante funcionaria como um duplo cartográfico da própria condição ontológica do 

artista em sua busca estética122. 

A autora Sheila Post-Lauria, (cf. 1996, p. 101-122), também faz referência à teoria 

dos dois ou três Moby-Dicks e assinala a necessidade de incluir-se na equação da teoria o 

comprometimento de Melville com uma “narrativa metafísica”, destacando a intenção de 

                                                           
122 “In fact, the structural peculiarity of Moby-Dick is not so peculiar if you consider Melville's formal 

habits. There is a persistent lub-dub heartbeat built into his works, a large-scale transcendental two-ness of 

form that derives not from external contingencies of composition but from a deeper personal necessity, a 

need to discover within our actual world a primal other world of ideality”. (BRYANT, 2006, p. 68, grifos 

nossos). 
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Melville em adotar uma forma clivada para seu “romance”. Post-Lauria frisa que, mais 

do que falhas acidentais na concepção e realização do romance, Melville tinha um projeto 

específico para Moby-Dick, distinto daquele de outras narrativas de viagem e aventura ao 

mar que escrevera até então123. 

A narrativa fraturada e sua forma composta, fragmentária encontram no próprio 

texto de Moby-Dick uma enigmática chave de leitura no capítulo 99, com a imagem 

polissêmica do dobrão (“The doubloon”). Numa tentativa de motivar e engajar a 

tripulação do Pequod em sua vendeta contra Moby-Dick, o capitão Ahab afixa um dobrão 

de ouro ao mastro e promete-o ao primeiro que avistar Moby-Dick (no final do romance, 

ele insistirá ser ele mesmo, Ahab, o vencedor do dobrão). Melville constrói uma passagem 

na qual todos os personagens importantes, e alguns dos menos significativos, olham para 

esse doubloon de ouro e realizam suas interpretações em voz alta por meio de uma série 

de monólogos. Ahab vê a si próprio representado em cada detalhe; Starbuck enxerga um 

vale sombrio e demoníaco no qual a luz emanada pelo sol de Deus não penetra; Stubb 

estabelece alguma relação disparatada com a astrologia; e Flask vê nele apenas dinheiro. 

É justamente esse último, Flask, que oferece uma pista sobre o verdadeiro risco do dobrão 

e da projeção exagerada no dobrão (e, em última instância, na baleia branca). O dobrão 

é, em última instância, apenas uma moeda. Flask alerta no trecho a seguir sobre os riscos 

envolvidos em buscar a outra volta do parafuso, isto é, em ir longe demais numa 

interpretação: 

 
“There’s another rendering now; but still one text. All sorts of men in 

one kind of world, you see” […] 

“Here’s the ship’s navel, this doubloon here, and they are all on fire to 

unscrew it. But, unscrew your navel, and what’s the consequence? Then 

again, if it stays here, that is ugly, too, for when aught’s nailed to the 

mast it’s a sign that things grow desperate. Ha, ha! old Ahab! the White 

Whale; he’ll nail ye!”124 (MELVILLE, 2004, p. 658-659, grifos nossos) 

 

 Se aplicarmos a mesma lógica de Flask para o romance, somos apresentados ao 

mesmo enigma: como interpretar um livro (monstruoso) que coloca em xeque a própria 

                                                           
123 “Melville’s orchestration of many forms liberates the novel from restrictive categories. Mixed form is 

an aesthetic foundation that stimulated the remarkable artistic creativity portrayed in Moby-Dick. The 

author’s masterpiece simply reflects, and yet, transcends genre. In the hands of the author, the mixed form 

of Moby-Dick of this timely—and timeless—mixture.” (POST-LAURIA, 1996, p. 101-22). 
124 “Existe uma outra versão, mas é o mesmo texto. Todos os tipos de homem em um só tipo de mundo, 

bem se vê [...] 

‘Este dobrão aqui é o umbigo do navio, e todos estão em chamas para soltá-lo. Mas se soltarem o umbigo, 

qual será a consequência? Mas também, se ele ficar aqui a coisa também ficará feia, pois quando há alguma 

coisa pregada no mastro é sinal que as coisas vão mal. Ha, há! Velho Ahab! A baleia vai pregar você!’” 

(MELVILLE, 2013, p. 456-457, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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viabilidade da interpretação em primeiro lugar? (DAVEY, 2004, p. 57). É por isso que o 

capítulo sobre a brancura da baleia é um dos mais misteriosos e mais impressionantes do 

romance, pois toca justamente no ponto cego que barra não apenas a interpretação, mas a 

própria instância da representação. 

A colagem dos compêndios de cetologia, assim como o método de apresentação 

de Thoreau e Burton, são, de acordo com Marianne Moore, dois estilos de prosa do século 

XVII, sem dúvida, modernos: “What Melville teaches is that literary work is never 

complete, both in the sense that one work always leads back to, and on from, another, but 

also in that the work itself has its meaning in being passed on” (HERD, 2007, p. 72; 73). 

A forma orgânica do texto funcionaria mais como um princípio estrutural do que uma 

forma em particular, e esse princípio se mostra em Moby-Dick como uma maneira de se 

construir e desconstruir na medida em que a narrativa segue. 
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Os capítulos cetológicos – o livro dentro do livro 

 

 Um dos pontos que levantam mais discussões e que representam um elemento 

polêmico na visão de estudiosos de Melville são os capítulos cetológicos de Moby-Dick 

e sua função no romance. Duas das visões críticas mais representativas sobre o tema vêm 

dos autores J. A. Ward, com o célebre texto “The Function of the Cetological Chapters in 

Moby-Dick”, publicado em 1956, e Robert M. Greenberg, com “Cetology: Center of 

Multiplicity and Discord in Moby-Dick”, publicado mais recentemente em 1981. 

 Ao passo que Ward defende que os capítulos cetológicos têm uma função 

unificadora de sentido, como um denominador comum, argumentando que, sem eles, a 

porção narrativa da história padeceria de compreensão, a despeito da aparente quebra de 

ritmo que eles representam; Greenberg, por outro lado, defende um senso de 

fragmentação epistemológica e desordem tanto no sentido estético quanto no âmbito 

filosófico do texto. A afirmação de Ward segue num movimento veemente de defesa do 

que foi por muitas e muitas décadas considerada a principal falha do romance de Melville, 

ou seja, a aparente incongruência entre exposição formal e formas tradicionais narrativas. 

Moby-Dick contém, de acordo com Ward, uma novela parcial que funciona como um 

tratado de caça às baleias, outra parte que é um misto de narrativa de aventura, narrativa 

metafísica e investigação científica amadora (WARD, 2004, p. 92). Em sua análise, Ward 

também enuncia uma interessante analogia no que diz respeito ao navio Pequod125. O 

navio como um microcosmo do universo e a expansão da dimensão concreta através da 

metáfora e de alusões literárias, históricas e mitológicas rumo a uma completude – essa é 

a metodologia que Ward acredita estar em operação em Moby-Dick.  

A baleia branca funciona, assim, como objeto de captura tanto física quanto 

metafísica, representando a um só tempo no romance um objeto de força central e também 

um símbolo do ponto de vista de Ahab e Ishmael, o que traz implicações tanto do ponto 

de vista das dimensões físicas quanto espirituais da baleia, pois é, ao mesmo tempo, 

material, orgânica e também fantasmática126. Segundo Ward, as digressões presentes em 

                                                           
125 “[...] an attempt to include everything and a developing awareness that such completeness can best be 

achieved by using the ship as a microcosm of the universe and by enlarging the meaning of concrete fact 

by metaphor, and by literary, historical, and mythological allusion. Melville constantly attempted to arrive 

at an understanding of spiritual reality through an understanding of physical reality.” (WARD, 1956: 2004, 

p. 93, grifos nossos). 
126 Ibidem. 
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Moby-Dick fazem parte de um todo orgânico, no qual cada parte se conecta de uma forma 

compreensiva entre si. 

Haveria, em Melville, uma espécie de “uncompromizing dichotomy” (“dicotomia 

inflexível”). Associados ao mar estariam, por um lado, as ideias de espaço aberto, 

liberdade, aventura, perigo e também o coração, a espontaneidade, a benevolência 

desprendida, a dedicação, a disposição apaixonada de pensamento, a busca pela verdade, 

o zelo pelo paraíso e pela imortalidade da alma, Deus e, ainda, a insanidade. A terra firme 

(dryland), teria, por outro lado, a conotação de um espaço estruturado, escravidão, 

obrigações familiares, conforto doméstico, segurança, a razão, o pensamento organizado, 

a objetividade calculada, a propriedade, o mundo e o senso-comum (ADAMSON, 1997, 

p. 113).  

 Greenberg examina o texto sob uma luz menos apolínea e mais dionisíaca ao 

afirmar que a forma fragmentária e incompleta do romance é resultado de uma proposta 

filosófica e estética de Melville cuja voz se faz ouvir por intermédio de seu narrador 

Ishmael, que pede jocosamente para que Deus não permita que ele complete tudo. Aos 

olhos de Greenberg e David Herd (2007), assim como para Thomas Werge, haveria uma 

intenção estética na fala do narrador:  

 

In attempting to categorize the whale, states Ishmael, “I promise 

nothing complete,” for “any human thing supposed to be complete, 

must for that very reason infallibly be faulty” (ch. 32). Every 

supposedly scientific analysis of the whale serves only to reinforce its 

incompleteness and uncertainty (WERGE, 1969, p. 484-506, grifos 

nossos) 

His cetology is “a draught of a draught”, his “cetological system 

standing thus unfinished”, which is just, he considers, as it should be, 

grand erections ever leaving “their copestone to posterity” (MD, 241). 

“God keep me,’ Ishmael exhorts himself (and his God), “from 

completing everything”.127 (HERD, 2007, p. 75, grifos nossos) 

 

 O argumento de Greenberg coloca em xeque a uniformidade desses capítulos, 

assim como a coerência temática defendida por Ward, o que o leva a afirmar uma visão 

de mundo caleidoscópica, semelhante à da cabeça da Hidra, com muitas faces que miram 

                                                           
127 “Ao tentar categorizar a baleia, afirma Ishmael, ‘Eu não prometo nada completo, pois qualquer coisa 

humana que se pretenda completa deve ser, por essa mesma razão, infalivelmente deficiente’ (cap. 32). 

Cada análise supostamente científica da baleia serve apenas para reforçar sua incompletude e sua incerteza.” 

(WERGE, 1969, p. 484-506, grifos nossos). 

“Sua cetologia é ‘o rascunho de um rascunho’, seu ‘sistema cetológico permanece, assim, incompleto’, o 

que é justo, ele considera, como deveria ser, grandes ereções nunca deixando ‘seu acabamento para a 

posteridade’ (MD, 241). ‘Deus me livre,’ Ishmael adverte a si próprio (e a seu Deus), ‘de completar tudo’.” 

(HERD, 2007, p. 75, grifos nossos, tradução livre). 
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aspectos diversos entre si (GREENBERG, 1981, p. 1-13). Além disso, Greenberg também 

faz uma aproximação entre o movimento de esquartejamento realizado pela tripulação do 

Pequod e descrito por Melville em seus capítulos cetológicos e o próprio processo 

narrativo de Melville em Moby-Dick: 

 
In the tumultuous business of cutting-in and attending to a whale, there 

is much running backwards and forwards among the crew. Now hands 

are wanted here, then again, hands are wanted there. There is no staying 

in one place; for at one and the same time everything has to be done 

everywhere. It is much the same with him who endeavors the 

description of the scene.128 (MELVILLE, 2004, p. 488, grifos nossos) 

 

Se tomarmos os capítulos cetológicos enquanto uma espécie de modelo ou 

paradigma para pensar a questão da incompletude em Moby-Dick (isto é, o livro dentro 

do livro), também o próprio ato de esquartejar a baleia caçada no texto, como vemos no 

capítulo “A corda do macaco”, funciona como um duplo da estrutura híbrida do romance. 

Dessa forma, temos os capítulos cetológicos (incluindo os de esquartejamento e os que 

funcionam como um manual da prática baleeira) como uma espécie de emblema da 

própria incompletude e fragmentação narrativa em Moby-Dick. 

Outras visões sobre os capítulos cetológicos incluem também uma leitura 

kleiniana na qual se supõe, de acordo com Rogers (1991, p. 105), “a precariedade da alma 

humana engolfada por um mar canibal”, que corresponde, por sua vez¸ à precariedade de 

uma alma infantil presa em um “mundo intrapsíquico carregado de fantasias de 

comportamentos oral-sádicos canibalísticos, de acordo com Melanie Klein”. É possível 

associar, nesse sentido, o perigo fusional que se associa ao sentimento oceânico de que 

fala Freud em Mal-estar na civilização (1930), essa total indiferenciação entre o eu e o 

outro em que um “sunken-eyed young Platonist” como Ishmael, sob o peso do universo 

se revolvendo em sua mente, “takes the mystic ocean at his feet for the visible image of 

that deep, blue, bottomless soul, pervading mankind and nature and plunges into the 

‘Descartian vortices’ of what sounds suspiciously like an oceanic version of the Oversoul 

of American transcendentalism.”129 (ROGERS, 1991, p. 105).

                                                           
128 “No trabalho tumultuado de cortar e de cuidar da baleia, há muita correria de lá para cá em meio à 

tripulação. Ora os marinheiros são necessários em um lugar, ora são chamados em outro lugar. Ninguém 

para em lugar algum: pois tudo tem de ser feito ao mesmo tempo e em toda a parte. Acontece o mesmo 

com quem pretende descrever a cena.” (MELVILLE, 2013, p. 344, tradução Irene Hirsch e Alexandre 

Barbosa de Souza). 
129 "toma o oceano místico a seus pés pela imagem visível daquela alma abissal, azul e profunda, permeando 

a humanidade e a natureza e mergulha nos ‘vórtices cartesianos’ do que soa suspeitosamente como uma 

versão oceânica da Oversoul do Transcendentalismo americano.” (ROGERS, 1991, p. 105, tradução livre).   
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A abertura: Call me Ishmael – a questão do narrador 

 

Ishmael, o narrador em primeira pessoa, cosmopolita e irônico, seria, de acordo 

com Michael J. Davey (2004, p. 2-3) precursor para uma série de narradores (não 

confiáveis ou semiconfiáveis) em primeira pessoa que apareceriam em seguida, como 

Huckleberry Finn, Nick Carraway (O grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald) e Humbert 

Humbert (Lolita, de Wladimir Nabokov). David Herd menciona, a esse respeito, a ideia 

de Ishmael com um duplo desdobrado – a persona da persona de Melville: 

 

Another word for that process, however, is Ishmael. “Call me Ishmael”, 

Melville’s narrator insists, in one of the most devastating openings in 

all literature, thereby investing in his own identity just precisely in so 

far as to ascribe to it a name. Implicit in that opening, however, is the 

fact that the narrator may or may not be Ishmael; that’s just what we’ll 

be calling him for the time being. Ishmael, as far as we can be certain, 

is just Melville’s persona’s persona, the form that the novel is speaking 

through.130 (HERD, 2007, p. 70) 

 

Sua voz narrativa, apesar da apresentação personalíssima (Call me Ishmael) de 

um sujeito, desaparece paradoxalmente vez por outra, dando lugar a um narrador em 

terceira pessoa quase onisciente. Em seguida ao capítulo “Um aperto de mão”, o narrador 

em primeira pessoa desaparece na medida em que a perseguição à baleia atinge o seu 

clímax. A voz narrativa de Ishmael retorna quando ele fala sobre a doença de Queequeg, 

mas desaparece novamente quando Ahab dá seguimento à sua caçada pela baleia branca. 

A salvação de Ishmael reside justamente na aceitação deste paradoxo de um silêncio que 

produz uma voz, como assinala Ott (2006, p. 12, tradução livre). Seu silêncio e sua voz o 

salvam para que seja capaz de contar a história. 

Alguns críticos apontam que o ponto de vista de Ishmael é muitas vezes onisciente 

ou múltiplo, o que é uma transgressão literária séria131. Essa tensão é responsável pelo 

caráter protomodernista e ao mesmo tempo pela qualidade setecentista da escrita de 

Moby-Dick, com sua textura sinfônica, com uma voz narrativa que oscila em volume, em 

tom (entre o grandiloquente e o vernacular) e desaparece completamente. Evert Duycking 

                                                           
130 “Outra palavra para o processo, contudo, é Ishmael. ‘Call me Ishmael’, como o narrador de Melville 

insiste, é uma das aberturas mais devastadoras em toda a literatura, desse modo investindo em sua própria 

identidade apenas na medida precisa que lhe atribui um nome. Nessa abertura está implícito, entretanto, o 

fato de que o narrador pode ou não ser Ishmael; isto é, isso é como nós o chamaremos por enquanto. 

Ishmael, até onde nós podemos ter certeza, é apenas a persona da persona de Melville, a forma através da 

qual o romance fala. (HERD, 2007, p. 70, tradução livre). 
131 Ibidem, p. 13. 
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comenta que a voz onisciente de Ishmael (com seus humores voltados para o mar) o 

aproxima de uma negação digna de um pirata, embebido nas fontes do “presunçoso 

indiferentismo de Emerson, ou do estilo descontrolado de Carlyle” (2013, p. 600), 

ajoelhado como um canibal diante de um pedaço de madeira na taverna de New Bedford. 

A ubiquidade de Ishmael como narrador aparece no momento de Ahab, quando o 

capitão está sozinho na cabine. Tal inconsistência narrativa, mais do que uma deficiência 

do romance, é uma marca do fluxo de consciência no narrador de Moby-Dick. Outro 

exemplo dessa irregularidade no curso narrativo é a ausência de Queequeg entre o 

capítulo 72 e 110. A curiosa amizade entre Queequeg, um canibal pagão, e Ishmael, um 

New Englander conservador, mas simpático ao paganismo e com inclinações 

puritanas/presbiterianas, é um dos pilares sobre os quais Moby-Dick se sustenta. A 

civilidade de Queequeg pode ser considerada um paradoxo, pois, apesar de ser um 

canibal, com seus dentes afiados e tatuagens hieroglíficas, que representam um texto 

indecifrável, ele é, de acordo com Ishmael, nada mais, nada menos do que um "George 

Washington, cannibalistically developed". Suas tatuagens são análogas às cinzas de 

Ahab, que permanecerão depois de sua morte. Elas são símbolo de sua natureza perene e 

paradoxal. A articulação do paradoxo em Moby-Dick pode ser atribuída também à sua 

resposta tensionada ao Transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson e aos demais 

vetores filosóficos, religiosos, estéticos e políticos que atravessavam Melville em sua 

época.  
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Hawthorne e a angústia de influência: o velamento do autor e o duplo velado de 

Melville a partir de uma des-leitura de Harold Bloom 

 

Os críticos discutem o quanto da estética de Hawthorne e seus musgos132 pode ser, 

de fato, aplicada a Hawthorne e o quanto se trata apenas de Melville descrevendo o seu 

ideal – ou fazendo de Hawthorne seu duplo ideal –, mas o fato é que a “Grande Arte de 

narrar a Verdade”, defendida por Melville no ensaio, parece ser seu grande esforço no 

grande livro (“full of blackness ten times black”) que se propunha a escrever em 1850, 

Moby-Dick. A afirmação melvilleana de que Hawthorne era o Shakespeare americano era 

parte, na verdade, de uma corrente discursiva da nova América que pretendia alcançar 

uma independência em relação aos modelos aristocráticos ingleses e não se manter num 

servilismo ao modelo intelectual da antiga colônia.  

A relação de Herman Melville com o escritor Nathaniel Hawthorne, seu 

contemporâneo, é objeto de estudos que visam examinar a influência dessa ligação na 

literatura dos autores. Infelizmente as cartas de Hawthorne para Melville não 

sobreviveram à ruptura da amizade, que se deu após a recusa do primeiro em escrever 

uma história minuciosamente sugerida pelo segundo. As cartas de Melville, entretanto, 

foram publicadas e revelam alguns aspectos interessantes no que tange à questão do duplo 

velado133.  

Sobre a admiração de Melville por Hawthorne, profusamente declarada na 

correspondência a que pudemos ter acesso, Luiz Roberto Takayama, tradutor, assinala: 

 

Admirar alguém ou algo é, ao mesmo tempo, olhar para si e para o 

outro, olhar para a sua própria imagem sempre em relação a outra 

imagem ou outro modelo a ser copiado. Sob esse aspecto, trata-se de 

uma perspectiva mimética, cujo modelo admirado é, por excelência, 

uma imagem paterna. Mas, por outro lado, admiramos sempre aquilo 

que já nos é, de algum modo, semelhante. Dir-se-ia que entre Melville 

e Hawthorne, como entre Ahab e Moby-Dick,  

 

“[...] uma zona de indistinção, de indiscernibilidade, de ambiguidade se 

estabelece entre os dois termos, como se eles tivessem atingido o ponto 

que precede imediatamente sua diferenciação respectiva: não uma 

similitude, mas um deslizamento, uma vizinhança extrema, uma 

contiguidade absoluta; não uma filiação natural, mas uma aliança contra 

                                                           
132 Ensaio elogioso escrito por Herman Melville a Nathaniel Hawthorne em 1850.  
133 Podemos acompanhá-lo a tecer comentários sobre o livro que está escrevendo a respeito de uma certa 

baleia, e que será, não por acaso, dedicado a Hawthorne. Através da leitura dessas cartas, torna-se talvez 

mais verossímil, como muitos sustentam, que Moby-Dick, a princípio como um simples relato de caça à 

baleia só tenha adquirido seu caráter épico final pela força dessa amizade. (TAKAYAMA, 2009, p. 12). 
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natura.” (DELEUZE, Bartleby, ou la formule, in: Critique et clinique, 

p. 100) 

 

Trata-se, portanto, de devir e não de mimésis, de modo que Melville 

não tenta imitar Hawthorne como um modelo a ser seguido mas se vê 

arrastado a um fundo obscuro em que não mais se distingue dele. 

(TAKAYAMA, 2009, p. 16) 

 

Essa relação de contiguidade, esse deslizamento, ou devir de que trata Deleuze, 

provém, em Melville, de ele assumir como uma missão tributária da Verdade a missão do 

escritor de uma literatura genuinamente americana, missão que ele partilha com o próprio 

Hawthorne: 

 

No túmulo de Shakespeare jaz infinitamente mais do que Shakespeare 

já escreveu. E, se exalto Shakespeare não é tanto pelo que ele fez mas 

antes pelo que ele não fez ou se absteve de fazer. Pois, neste mundo de 

mentiras, a Verdade é forçada a fugir como uma corça branca assustada, 

na floresta; e somente por lampejos fugazes ela se revelará, como em 

Shakespeare e noutros mestres da Grande Arte de Contar a Verdade –, 

ainda que veladamente e por fragmentos. (MELVILLE, 2009, p. 42, 

grifos nossos) 

 

 

No trecho destacado, Melville afirma que jaz infinitamente mais no túmulo de 

Shakespeare do que o que fora escrito pelo próprio bardo, não tanto por aquilo que ele 

escrevera, mas por tudo aquilo que ele não escreveu. Essa afirmação paradoxal da 

negatividade é provavelmente precursora do seu célebre escrivão, Bartleby, e a sua 

máxima: eu preferiria não. O fato de que essa Verdade será, de acordo com Melville, 

revelada através de outros mestres da Grande Arte nos conduz a Harold Bloom e sua obra 

fundamental, A angústia de influência. A relação do poeta com seus antecessores é 

analisada por Bloom segundo alguns estágios, que estão associados a seis figuras 

retóricas: ironia, sinédoque, metonímia, hipérbole, metáfora e metalepse134. 

                                                           
134 São seis estágios mais ou menos arbitrariamente definidos da relação entre um poeta e seu precursor, 

descritos por Bloom em termos de empréstimo a uma variedade de fontes clássicas: clinamen é a desleitura 

propriamente dita, a descrição mais geral do desvio de um poeta em relação à obra de seu antecessor; 

tessera, a palavra ancestral que Bloom reencontra em Lacan, é a complementação do precursor na obra do 

poeta novo; kenosis é o esvaziamento do poeta, um mecanismo de ruptura semelhante às defesas contra as 

compulsões de repetição; demonização é um deslocamento no sentido do contrassublime, isto é, um sublime 

contrário ao do precursor; askesis é o truncamento de certas qualidades do poeta mais novo, uma ascese 

que permite ao poeta, afinal, interpretar seu precursor; e apophrades, por último, é o retorno dos mortos, a 

apropriação do poeta mais velho, o retorno do precursor como se fosse, ele mesmo, obra do poeta mais 

novo. (NESTROVSKY, 1991, p. 19) 
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 Trata-se de uma relação entre o escritor e o sublime – que, segundo Arthur 

Nestrovsky,  

 

[...] atende por diversos nomes: a Natureza, a Imaginação, a libido, a 

música, M, o inominável – não é outra coisa senão a instância do 

aparecimento e da resistência, ou velamento do precursor. O sublime, 

na poesia, é sempre (como veremos) o ponto da citação: da citação 

sublimada. E é precisamente nesta relação entre poetas e precursores 

que se estabelece o texto da literatura, que é a dramatização de um 

embate sublime contra figuras de anterioridade; isto é, uma retórica da 

influência. (NESTROVSKY, 1991, p. 14) 

 

É nesse sentido que podemos identificar a influência psicanalítica no pensamento 

bloomiano através, por exemplo, de algumas das ideias do crítico como o próprio conceito 

de angústia de influência (e suas relações com as noções psicanalíticas de defesa e 

ambivalência), Complexo de Hamlet, uma releitura do complexo de édipo freudiano em 

relação a Shakespeare — “o pai que ele não queria reconhecer”, isto é, sua influência 

oculta, velada, e o conceito de agonismo. O agonismo é entendido aqui como um conflito 

de natureza intelectual ou uma aparente rivalidade de ideias. Os conceitos de agon e 

agonista estão ligados à Grécia antiga, onde agon era uma competição atlética ou musical, 

na qual os vencedores recebiam prêmios, e agonistas, por sua vez, eram aqueles que 

participavam destes jogos. Agonista também era aquele que, na Grécia antiga, dedicava-

se ao serviço militar, de onde, portanto, podemos derivar o uso do termo “agonístico” 

enquanto relacionado com luta, conflito e combate.  Esse complexo de édipo 

transfigurado por Bloom representaria, assim, uma espécie de triunfo agonístico da 

estética sobre a crítica psicanalítica, de uma maneira análoga à que o próprio Freud travou 

com a biologia de sua época. Na biologia, agonista é o termo utilizado para denominar o 

músculo que contrai, enquanto o outro relaxa; na bioquímica, agonista diz respeito a uma 

molécula passível de combinar-se com um receptor numa célula, produzindo uma reação 

fisiológica. A imagem do agon na literatura se vê tomada de empréstimo de pelo menos 

dois arcabouços imagéticos (se não mais!): a antiguidade greco-latina e a biologia 

moderna. 

No pensamento bloomiano, o conceito de influência está imbuído da própria 

combatividade do agon e é, desta maneira, dramatizado, ganhando uma conotação bélica, 

associada à competição: “A imaginação literária é contaminada pelo zelo e os excessos 

da competição em sociedade”. A literatura é transfigurada em um campo de batalha pela 

própria sobrevivência do autor: “Um crítico pode ter responsabilidades políticas, mas a 
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primeira questão é levantar de novo a antiga e bastante sombria pergunta tripla do 

agonista: mais que, menos que, igual a quê?”. De acordo com Bloom, não é possível fazer 

emergir uma literatura potente no campo canônico sem a mediação da angústia de 

influência. Aquele que escreve está sempre em diálogo e/ou contenda consciente e 

inconsciente (frequentemente ambos) com seus precursores estéticos. Não há, portanto, 

uma distinção exata entre o campo do agonístico e o estético, pois ambos se entremeiam: 

“Não pode haver literatura forte, portanto canônica, sem o processo de influência 

literária”.  

No que diz respeito à complexa relação entre Herman Melville e Nathaniel 

Hawthorne, na qual admiração e ressentimento assumem papéis intercambiáveis e 

ambivalentes, a dupla autor/predecessor – com todo o dispositivo tensional do agon – se 

encontra presente. Se, no segundo momento do relacionamento entre os dois escritores, 

temos Melville que se decepciona com Hawthorne, culminando num desgaste e 

consequente ruptura da amizade, gerando o ressentimento e a animosidade por parte de 

Melville, no primeiro momento, temos a descrição de uma forma de influência sob tons 

suaves, com uma aura amistosa, atestada pela correspondência altamente elogiosa 

(sobretudo a de Melville destinada a Hawthorne), marcada por veementes manifestações 

de admiração literária, afetuosidade e amizade. Memorável é o fato de que o colosso 

literário, Moby-Dick, foi dedicado (ipsis litteris) a Hawthorne. Acreditamos que essa 

dedicatória a Nathaniel Hawthorne possui tanto raízes explícitas profundas quanto 

veladas, gerando uma particular espécie de angústia de influência. Essa angústia provoca 

efeitos estéticos no texto de Melville, os quais podem ser lidos segundo uma chave de 

interpretação análoga à da própria relação multifacetada entre o capitão Ahab e a baleia 

branca, Moby-Dick, como veremos a seguir. 
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A angústia de influência e o duplo velado – a hipérbole da baleia 

 

A angústia de influência, com sua dinâmica predecessor-autor, envolve um 

processo de velamento que é análogo ao que podemos identificar na figura do duplo 

velado. O que está em jogo na angústia de influência é um ato de apropriação desviante 

do texto precursor com um objetivo de ultrapassar, transcender consciente e, sobretudo, 

inconscientemente o predecessor: 

 
[...] um particular acto de apropriação desviante (várias vezes o autor se 

socorre do verbo to swerve) do texto percursor, pelo que o poeta tentará 

na sua própria escrita corrigir de forma criativa aquilo que julga o seu 

antecessor não ter realizado plenamente. (Laio, 2010, disponível em: 

<http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/5935/ansiedade-da-

influencia/>, acesso em 08/06/17) 

 

 

No âmbito da influência bloomiana, a influência se dá segundo os estágios já 

descritos anteriormente neste item: clinamen (a desleitura); tessera (a complementação); 

kenosis (ruptura); demonização (contrassublime); askesis (truncamento/reinterpretação); 

e apophrades (retorno dos mortos). Quando pensamos os mecanismos de construção de 

Moby-Dick enquanto leviatã, monstro antagonista, estandarte da sublimidade, do terrível 

e de tudo aquilo que é indizível, pode bem ser caracterizado como resultante de um 

processo de demonização, como descrito por Harold Bloom, uma vez que ela implica no 

uso da hipérbole, numa desleitura orientada em direção ao contrassublime do precursor, 

isto é, uma resposta singular contrária a um precursor concebido como sublime. Ao 

dirigir-se à potência da obra de seu predecessor, na demonização, o autor posterior deseja 

ir além do que foi alcançado pelo anterior. Mas isso só é realizado na medida em que o 

autor mantém sua relação com a obra do predecessor, mas, ao mesmo tempo, despreza a 

unidade do trabalho anterior: 

 
Demonização (Daemonization), o quarto movimento, é um 

deslocamento em forma de contra sublime, um sublime desviante ou 

até mesmo contrário ao que o precursor propôs. Seu termo literário é a 

hipérbole, um exagero desmedido, pois amplia a figura anterior, mas 

não como personalidade. É um movimento de individuação do poeta 

efebo, “desindividualizando” o percursor, transformando-o em desejo, 

em um objeto de fruição para o efebo. (CASTRO. Disponível em: 

<<ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/XISemanaDeLetras/pdf/danielfraga.

pdf>>, acesso em 08/06/17) 
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Pensar esse contrassublime, isto é, esse movimento de demonização descrito por 

Harold Bloom, implica trazer o precursor (ou sua obra) para um lugar de referências 

veladas, indistintas, difusas. Se o mecanismo da hipérbole está na raiz do quarto estágio 

da angústia da influência (a demonização), podemos pensar que o movimento de 

desleitura que nela se produz contrariamente ao sublime do predecessor segue, dentro da 

lógica agonística, o gesto de criação do antagonista, o monstro. A demonização está 

ligada à expulsão da dimensão da animalidade do âmbito do ser humano, como assinalou 

Maria Esther Maciel, ao tratar do tema:  

 

Para os adeptos dessa demonização, a parte animal, uma vez manifesta, 

despojaria o homem de sua humanidade, conduzindo-o ao grau zero de 

sua própria natureza. Como explica Michel Foucault ao tratar dessa 

dimensão negativa da animalidade na cultura ocidental e, mais 

especificamente, no contexto medieval, ela representava para o homem 

o abafado perigo de uma animalidade em vigília, que, de repente, 

desenlaça a razão na violência e a verdade no furor do insano. Isso 

porque o relacionamento entre o ser humano e a animalidade era o 

reflexo da relação imaginária do homem com “os poderes subterrâneos 

do mal”. E mesmo em períodos de repressão posteriores, como na era 

vitoriana, a associação da parte animal do humano a esses poderes do 

mal foi explícita, o que se refletiu na própria produção simbólica do 

tempo, vide a proliferação dos seres híbridos e das metamorfoses 

diabólicas na literatura e nas artes, a exemplo de vampiros, lobisomens 

e outros seres fronteiriços, de caráter fantástico. (MACIEL, 2016, p. 17) 

 

A influência da psicanálise freudiana na crítica de Harold Bloom é facilmente 

percebida pelo valor que confere aos elementos edípicos em visões acerca das literaturas 

canônicas ou não canônicas. Para o autor, entretanto, o “verdadeiro poeta saberá recusar 

a sublimação e travar até às últimas consequências a batalha contra as sombras do espírito 

mesmo que no processo perca no conflito que o opõe à natureza e aos Laios que com ele 

se cruzam” (CEIA, 2010, disponível em: <http://edtl.fcsh.unl.pt/business-

directory/5935/ansiedade-da-influencia/>, acesso em 08/06/17).  

 

A descontinuidade traduz a necessidade sentida de fuga à repetição, à 

inércia, àquele gesto mecânico que reproduz, ainda que 

dialecticamente, o gesto do precursor. Para isso, o Eu do poeta tem de 

se esvaziar e de se isolar, eliminando do seu interior a força do 

precursor, não vá ele ceder à tentação de regredir e de se render ao acto 

compulsivo, o que, levado às últimas consequências, conduziria a 

Tanatos, o instinto de morte. Ao mesmo tempo em que o Eu do poeta 

se reduz à expressão mínima, a figura do precursor, sobretudo na sua 

dimensão divina, sofre uma erosão ainda mais acentuada. Não obstante 

esse esforço, subsiste o Sublime do outro. Consequentemente, o 
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movimento seguinte é o da instituição de um Contra-Sublime. O poeta 

crê não apenas que a sua voz é capaz de se sobrepôr à do poeta 

percursor, mas também que detém o poder de conferir ordem, de 

distribuir e de repartir o conhecimento. É tal poder que leva Bloom a 

falar em demonização, um processo em que o poeta, tentando 

demonstrar a fraqueza dos que o precedem, sem nunca o negar, note-

se, acede ao condão divinatório através do qual o seu olhar ultrapassa 

os limites do próprio pensamento (CASTRO. Disponível em: 

<<ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/XISemanaDeLetras/pdf/danielfraga.

pdf>>, acesso em 08/06/17). 

  

 

Isso significa dizer que, na demonização, o mecanismo que se contrapõe à 

sublimação coloca o poeta em confronto com as forças que duelam dentro de si e na 

natureza; colocam-no em contato direto com a sombra, com a escuridão, com o campo 

do monstruoso. Sendo representado pelo leviatã135, Moby-Dick surge então como o 

monstro, o demônio velado do(s) precursor(es) de Herman Melville. Nesse sentido, 

podemos incluir nessa série de precursores não apenas Nathaniel Hawthorne, mas todos 

os autores da literatura de língua inglesa de seu tempo e dos séculos que o antecederam. 

D. H. Lawrence disserta sobre a fundamental polissemia presente na baleia branca, que 

parece não se esgotar: 

 
O que é Moby Dick, então? É o ser sanguíneo mais profundo da raça 

branca; é a nossa natureza sanguínea mais profunda.  

E é um ser caçado, caçado, caçado pelo fanatismo maníaco de nossa 

consciência mental branca. Queremos aniquilar este ser. Submetê-lo a 

nossa vontade. E nessa caçada maníaca e consciente de nós mesmos, 

temos a ajuda de raças escuras e claras, vermelhas, amarelas e negras, 

a ajuda do Oriente e do Ocidente, do quacre e do adorador do fogo, 

temos a ajuda deles todos nessa caçada maníaca medonha que é a nossa 

condenação e nosso suicídio [...] “O último ser fálico do homem branco. 

Caçado e acuado na aniquilação da consciência superior e da vontade 

ideal. Nosso eu sanguíneo dominado por nossa vontade. Nossa 

consciência sanguínea enfraquecida por uma consciência mental ou 

ideal parasitário”. (LAWRENCE, 2012, p. 229; 230) 

 

Impossível de ser representado em todas as suas dimensões, Moby-Dick aparece, 

portanto, como uma entidade mítica, que beira o sobrenatural (SKARE, 2011, p. 77). É o 

                                                           
135 No Antigo Testamento, o leviatã é retratado pela primeira vez no Livro de Jó, capítulo 41. É descrito na 

referida passagem brevemente. A Igreja Católica durante a Idade Média considerou o leviatã como o 

demônio representante do quinto pecado, a Inveja, também sendo tratado com um dos sete príncipes 

infernais. Uma nota explicativa revela uma primeira definição: "monstro que se representa sob a forma de 

crocodilo, segundo a mitologia fenícia" (Velho Testamento, 1957, p. 614). Em diversas descrições no 

Antigo Testamento, ele é caracterizado sob diferentes formas, frequentemente fusionado com outros 

animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e polvo (semelhante ao Kraken) também são bastante 

comuns. 
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leviatã bíblico, portador de características praticamente humanas, como inteligência 

aguçada, intencionalidade, maldade, além das características mitológicas como a 

ubiquidade, tamanho e força descomunais: 

 
Em primeiro lugar, o quadro na estalagem está inscrito na ordem do 

imaginário, pois diz respeito à transformação que essa figura causa no 

outro, no indivíduo; ele sintetiza o espelho que despedaça a percepção 

unitária individual. Em segundo lugar temos a história do navio 

amotinado atacado por Moby Dick; essa alegoria está inscrita na ordem 

do simbólico. A organização hierárquica, a “ordem” é rompida. O 

Leviatã qua símbolo não se resume a um único significado; antes, é uma 

espécie de função polissêmica, e tão mais angustiante quanto mais 

“vazio”. O simples nome que carrega fratura a ordem simbólica. Em 

terceiro lugar temos as representações criticadas por Ismael, todas elas 

incapazes de manifestar aquilo que uma baleia é; essa alegoria está 

inscrita no real. Aqui a baleia não escapa a uma representação, ela 

escapa ao próprio ato de representar. (SKARE, 2011, p. 78) 

 

A baleia branca é o próprio continente onde o sublime se encerra, incapaz de fazer-

se representar, insondável, mas a relação agonística entre Moby-Dick e os tripulantes do 

navio Pequod, sobretudo o capitão Ahab, é a própria matéria-prima do romance de 

Melville, gesto contrassublime de acossar o indizível e caçar a baleia irrepresentável.  

A tarefa de escrever o grande romance americano – a missão literária de Melville 

– está em interlocução direta com seus precursores (não apenas de língua inglesa, uma 

vez que dialoga com o cânone ocidental), e produz, assim, em seu efeito de angústia, mais 

especificamente em seu movimento contrassublime, um monstro – um leviatã dos sete 

mares. Não é casual que, no romance, Ishmael compare a extensão e a grandiosidade de 

sua tarefa como narrador de Moby-Dick, o livro, em toda a sua materialidade de objeto, 

inclusive, com a própria dimensão descomunal da baleia branca. Como se o ato de dar 

corpo à narrativa da caçada da baleia mimetizasse, formalmente, a própria baleia e o 

resultado fosse, assim, uma espécie de livro-baleia, um livro portador de um estatuto-

baleia - em extensão, em grandiloquência, em complexidade e em devir:   

 
Having already described him in most of his present habitatory and 

anatomical peculiarities, it now remains to magnify him in an 

archaeological, fossiliferous, and antediluvian point of view. Applied 

to any other creature than the Leviathan—to an ant or a flea—such 

portly terms might justly be deemed unwarrantably grandiloquent. But 

when Leviathan is the text, the case is altered. Fain am I to stagger to 

this emprise under the weightiest words of the dictionary. And here be 

it said, that whenever it has been convenient to consult one in the course 

of these dissertations, I have invariably used a huge quarto edition of 

Johnson, expressly purchased for that purpose; because that famous 
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lexicographer’s uncommon personal bulk more fitted him to compile a 

lexicon to be used by a whale author like me. 

One often hears of writers that rise and swell with their subject, though 

it may seem but an ordinary one. How, then, with me, writing of this 

Leviathan? Unconsciously my chirography expands into placard 

capitals. Give me a condor’s quill! Give me Vesuvius’ crater for an 

inkstand! Friends, hold my arms! For in the mere act of penning my 

thoughts of this Leviathan, they weary me, and make me faint with their 

outreaching comprehensiveness of sweep, as if to include the whole 

circle of the sciences, and all the generations of whales, and men, and 

mastodons, past, present, and to come, with all the revolving 

panoramas of empire on earth, and throughout the whole universe, not 

excluding its suburbs. Such, and so magnifying, is the virtue of a large 

and liberal theme! We expand to its bulk. To produce a mighty book, 

you must choose a mighty theme. No great and enduring volume can 

ever be written on the flea, though many there be who have tried it.136 

(MELVILLE, 2004, p. 610-611, grifos nossos) 

 

 

A tarefa de descrever a baleia é, de acordo com Ishmael, o narrador de Melville, 

algo do campo do inatingível. Um romance como Moby-Dick é, nesse sentido, ao mesmo 

tempo paradoxalmente bem-sucedido e fracassado, pois testemunha essa tentativa em sua 

própria materialidade: o objeto-narrativo, o livro-baleia que se produz no ato de escrita 

de Melville; o resíduo que resta do processo e, ao mesmo tempo, a obra em si. Numa carta 

de 1850 a Richard Bentley, Melville menciona seu tremendo esforço em incluir uma vasta 

gama de discursos e uma grande expansividade generalizada em seu romance, destacando 

uma dimensão dual no tratamento dado à baleia no romance. No capítulo “The Blanket”, 

ao fazer uso de um pedaço translúcido de pele de baleia como marcador de texto, Ishmael 

é levado a crer que a materialidade do corpo da baleia possui um papel de lente de 

aumento:  

                                                           
136 “Já tendo descrito a maior parte de seus hábitos e peculiaridades anatômicas, resta agora exaltá-lo do 

ponto de vista arqueológico, fóssil, antediluviano. Aplicados a outra criatura que não o Leviatã – a uma 

formiga ou pulga –, tais termos portentosos poderiam com razão ser considerados um exagero injustificável. 

Mas quando o assunto é o Leviatã o caso muda de figura. Muito me apraz cambalear de encontro a essa 

tarefa sob as palavras mais pesadas do dicionário. E que fique claro que, sempre que sua consulta se fez 

necessária ao longo destes tratados, invariavelmente usei uma enorme edição in-quarto de Johnson, 

adquirida exclusivamente para este fim; pois o extraordinário volume corpóreo do famoso lexicógrafo 

qualificou-o mais do que qualquer outro a compilar um léxico útil a um autor de baleias como eu. 

Ouve-se amiúde falar de escritores que se elevam e avolumam com seus temas, ainda que possam parecer 

comuns. Como sucederia, então, comigo, que escrevo sobre o Leviatã? Inconscientemente, minha caligrafia 

expande-se em letras garrafais. Deem-me uma pena de condor! Deem-me a cratera do Vesúvio por tinteiro! 

Amigos, segurem meus braços! Pois no simples ato de escrever meus pensamentos sobre este Leviatã, eles 

me consomem e me debilitam pela enorme abrangência de sua envergadura, como se incluíssem o conjunto 

total das ciências e todas as gerações de baleias, de homens e mastodontes passadas, presentes e vindouras, 

com todos os panoramas movediços dos impérios terrestres, e através do universo inteiro, sem exclusão dos 

arrabaldes. Tamanha, e tão magnífica, é a virtude de um tema amplo e farto! Dilatamo-nos a seu volume. 

Para escrever um grande livro, é preciso escolher um grande tema. Não há obra grande e duradoura que 

possa ser escrita sobre a pulga, embora muitos já o tenham experimentado.” (MELVILLE, 2013, p. 474-

475, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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The inextricable relation between the whale as nature and the whale as 

text is another fact that is inferred. Believing a piece of whale skin to 

have “a magnifying influence” […] on the text, in “The Blanket” 

Ishmael uses a translucent piece of whale-skin as a bookmark in his 

book about whales […] Here Melville mixes up the whale as a natural 

being and the whale as a subject to text.137 (REZAPOUR; ABBASI, 

2014, p. 4260) 

 

Nesse sentido, a baleia não habita por completo a literatura, posto que o leviatã é 

o próprio texto, afirma Ishmael, mas há que se tentar: “[...] however, the sperm whale, 

scientific or poetic, lives not completely in any literature. Far above all other hunted 

whales, his is an unwritten life.”138 (MELVILLE, 2004, p. 197). É sobre essa vida não 

escrita (ou a escrever) do cachalote que se debruça Ishmael, o narrador de Melville, e 

justamente por ser um animal (e tema) poderoso e alçado à condição mítica no texto, a 

baleia escorrega, fugidia, enquanto objeto a ser caçado e aparece no texto enquanto forma, 

um duplo velado dentre os vários que podemos identificar ao longo do romance. 

O campo da hipérbole, como figura de estilo preponderante, parece ser propício 

para o desenvolvimento de uma narrativa titânica, potente, capaz de dar conta da baleia 

mítica, como Melville assinala no trecho destacado. Nesse sentido, somos remetidos 

naturalmente à angústia de influência de Bloom, em particular ao estágio da demonização, 

no qual o autor se presta ao movimento do contrassublime ao buscar um contorno, uma 

forma de escrever a baleia não escrita. 

O narrador, Ishmael, identifica Ahab e a baleia branca, o que dá margem para 

pensarmos não apenas na demonização em sentido estrito, mas também em um processo 

de duplicação, ou mesmo em alguma espécie de fusão, uma zona em que algo flui entre 

ambos. O desmembramento do capitão Ahab assume, na construção do personagem, uma 

função de hibridização na narrativa ao apontar para uma metamorfose real e simbólica 

operada no capitão. A prótese feita de osso de baleia traz o cachalote para o corpo de 

Ahab, que o incorpora, fundindo-se a ele, tornando-se, assim, menos humano no ato de 

substituição da perna perdida e mais próximo, portanto, da baleia, o animal caçado.  

                                                           
137 “A relação inextrincável entre a baleia como natureza e a baleia como texto é outro fato que é inferido.  

Acreditando que um pedaço de pele de baleia tinha ‘uma influência de lente de aumento’ [...] no texto, em 

‘The blanket’, Ishmael usa um pedaço de pele de baleia como marcador de texto em seu livro sobre baleias’ 

[...] Aqui Melville mistura a baleia como um ser natural e a baleia como sujeito textual.” (REZAPOUR; 

ABBASI, 2014, p. 4260, tradução livre). 
138 “[...] não obstante, o cachalote, científico ou poético, não vive plenamente em qualquer literatura. Muito 

mais do que as das outras baleias caçadas, a sua é uma vida não escrita.” (Tradução livre). 
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As dualidades presentes em Moby-Dick são frequentes e o mal assume muitas 

formas, manifesta ou veladamente. A tensão agonística entre referências ao cânone 

bíblico do Velho Testamento, o protestantismo e o paganismo herético, parece ser um dos 

sustentáculos sobre os quais a narrativa de Melville se estrutura. Com efeito, ao mesmo 

tempo em que Ahab com a prótese padece de influxos da baleia, a baleia também se 

metamorfoseia em algo que extravasa a própria representação da baleia; o cachalote 

albino se torna outra coisa, transfigurando-se na soma de toda a raiva da humanidade 

descendente de Adão; torna-se simultaneamente um representante e a própria 

representação impenetrável do mal.  
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Símbolos, alegorias e metáforas da baleia branca 

 

Na cosmologia melvilleana de Moby-Dick, podemos localizar uma transfiguração 

derivada, dentre uma miríade de referências, de King Lear, de Shakespeare, apresentada 

sob roupagens de uma problemática moderna de Jó139 e Jonas140, na qual tudo e todos são 

desafiados na caçada monomaníaca do capitão Ahab, cuja vingança pelo 

desmembramento de sua perna pode até ser pessoal, mas que, de acordo com o narrador, 

é metamorfoseada em algo que ultrapassa o terreno individual e pessoal da vingança e 

mergulha em componentes míticos, abissais, tão misteriosos que o próprio Ishmael se 

questiona quanto à extensão do que a baleia branca representa para Ahab (e para ele 

mesmo, Ishmael): 

 

The White Whale swam before him as the monomaniac incarnation of 

all those malicious agencies which some deep men feel eating in them, 

till they are left living on with half a heart and half a lung. That 

intangible malignity which has been from the beginning; to whose 

dominion even the modern Christians ascribe one-half of the worlds; 

which the ancient Ophites of the east reverenced in their statue devil;—

Ahab did not fall down and worship it like them; but deliriously 

transferring its idea to the abhorred white whale, he pitted himself, all 

mutilated, against it. All that most maddens and torments; all that stirs 

up the lees of things; all truth with malice in it; all that cracks the sinews 

and cakes the brain; all the subtle demonisms of life and thought; all 

evil, to crazy Ahab, were visibly personified, and made practically 

assailable in Moby Dick. He piled upon the whale’s white hump the 

sum of all the general rage and hate felt by his whole race from Adam 

down; and then, as if his chest had been a mortar, he burst his hot heart’s 

shell upon it.141 (MELVILLE, 2004, p. 286-287) 

                                                           
139 O Livro de Jó (em hebraico: ִאיֹוב,) é um dos livros da seção dos "Escritos" da Bíblia hebraica (Tanach) 

e o primeiro dos livros poéticos do Antigo Testamento. É constituído por um prólogo e um epílogo em 

prosa com diálogos e monólogos em verso. Descreve os sofrimentos supostamente imerecidos de Jó, um 

homem rico, íntegro e devoto a Deus. Ao final de sua provação, Deus restitui a Jó tudo o que fora perdido 

e mais ainda. 
140 Jonas (do hebraico יֹוָנה) foi um profeta israelita da Tribo de Zebulom, filho de Amitai, natural de Gete-

Héfer. O sinal de Jonas trata de uma profecia sobre o retorno de Jesus. Assim como Jonas ficara três dias 

dentro do grande peixe ou baleia e saíra com vida, Jesus permanecera morto três dias para em seguida 

ressuscitar (MATEUS,16:1-4).  
141 “A baleia branca nadava diante dele como a encarnação monomaníaca de todos os agentes malignos que 

alguns homens sentem corroendo-lhes o íntimo, até que lhes reste apenas viver com a metade do coração e 

do pulmão. Aquela perversidade inatingível que ali esteve desde o princípio; a cujo domínio mesmo os 

cristãos modernos atribuem a metade dos mundos: que os antigos Ofitas do Oriente reverenciavam com 

suas imagens demoníacas; -- Ahab não desesperava e as adorava como eles; mas transferindo em delírio 

tais ideias ao abominável cachalote branco, lançava-se, mesmo mutilado, contra ele. Tudo o que mais 

enlouquece e atormenta; tudo o que destrói o vigor e endurece o cérebro; tudo o que há de sutilmente 

demoníaco na vida e no pensamento; em suma, toda a maldade, para Ahab, se tornava visível, personificada 

e passível de ser enfrentada em Moby Dick. Amontoou sobre a corcova branca da baleia toda a cólera e 

raiva sentidas por sua raça inteira, desde a queda de Adão; e como se seu peito fosse um morteiro, ali fez 
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A baleia como amálgama de todo o Mal do mundo, a soma de toda a cólera já 

sentida por cada membro da raça adâmica inteira, toda ela despejada no lombo do 

cachalote albino – isso é o que o narrador, Ishmael, diz-nos. A impossibilidade de 

representação da baleia branca aparece transfigurada no texto: a baleia é fugidia, ela é a 

própria tábula rasa onde todos os mistérios do mundo se projetam142. Na passagem que 

destacamos a seguir, E. L. Grant Watson afirma que Ahab, o capitão monomaníaco, é 

justamente a contrapartida de Moby-Dick, seu duplo animal, que atua como um polo 

magnético ubíquo, símbolo, máscara de mistérios inacessíveis à humanidade que perdeu 

o contato mais direto com a sua selvageria primordial, isto é, sua própria animalidade:  

 
In this story the white whale is the symbol or mask of that outer 

mysteries, which, like a magnet, for ever attracts, and, in the end 

overwhelms the imagination. Ahab, the monomaniac captain of the 

Pequod, that godlike, godless old man, is its counterpart143. (WATSON, 

1920, p. 180-6)  

 

Nesse excerto, a contrapartida (counterpart) a que Watson se refere pode, decerto, 

ser entendida como um duplo velado, pois a baleia – irrepresentável em sua ausência de 

cor e sentido último – funciona como uma refratação do capitão, um espelho animalizado 

e distorcido – hiperbólico.  

Edward M. Forster, em Aspectos do Romance (2005, p. 215), reforça o caráter 

místico e metafísico do romance, destacando que, em Moby-Dick, “embora encontremos 

seres humanos e aventuras, o tema principal é o problema metafísico do mal e o mal está 

encarnado em Moby-Dick – uma baleia branca cuja perseguição e morte envolve todo o 

universo”. Mas o que significa dizer que Moby-Dick é o símbolo de todo o mal, ou que é 

uma “alegoria prenhe, transbordante” (pregnant allegory), destinada a “ilustrar o mistério 

da vida” (RIPLEY, 1961, p. 212-213)? De acordo com Todorov, pode-se pensar o 

símbolo como um “modo de significar do ente, que se se refere a algo”. No pensamento 

                                                           
explodir a granada de seu coração ardente.” (MELVILLE, 2013, p. 206-207. Tradução Irene Hirsch e 

Alexandre Barbosa de Souza) 
142 “O que é Moby-Dick, então? É o ser sanguíneo mais profundo da raça branca; é a nossa natureza 

sanguínea mais profunda.  

E é um ser caçado, caçado, caçado pelo fanatismo maníaco de nossa consciência mental branca. Queremos 

aniquilar este ser. Submetê-lo a nossa vontade. E nessa caçada maníaca e consciente de nós mesmos, temos 

a ajuda de raças escuras e claras, vermelhas, amarelas e negras, a ajuda do Oriente e do Ocidente, do quacre 

e do adorador do fogo, temos a ajuda deles todos nessa caçada maníaca medonha que é a nossa condenação 

e nosso suicídio” (LAWRENCE, 2012, p. 229). 
143 “Nessa história, a baleia branca é o símbolo ou máscara de mistérios exteriores, os quais, como um ímã, 

para sempre atraem e, no fim, sobrecarregam a imaginação. Ahab, o capitão monomaníaco do Pequod, 

aquele homem olímpico, velho homem sem Deus, é o seu duplo.” (WATSON, tradução livre). 
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todoroviano, há duas “recusas” do simbólico, uma que se dá na oposição entre um 

discurso direto e outro, indireto. Por outro lado, a metáfora, segundo ele, operaria com o 

sentido unicamente figurado da linguagem, ao passo que a alegoria trabalharia com o 

sentido literal, porém portando consigo um sentido oculto, velado: 

Du Marsais recorda essas noções quando procura distinguir metáfora e 

alegoria; mas não se baseia exclusivamente nelas. A alegoria é um 

discurso, que é, primeiro, apresentado como sentido próprio, que parece 

urna coisa completamente diferente daquela que pretendemos fazer 

entender, e que, no entanto, não serve senão de comparação para dar a 

entender um outro sentido que não exprimimos. A metáfora junta a 

palavra figurada ao termo próprio; por exemplo, o fogo de vossos olhos; 

olhos está no sentido próprio: ao passo que na alegoria todas as palavras 

têm primeiro um sentido figurado; quer dizer, todas as palavras de uma 

frase ou de um discurso alegórico formam, primeiro, um sentido literal 

que não é aquele que desejamos dar a entender ... (Des trapes, pp. 178-

179). Explicando com mais clareza: na metáfora, a palavra tem apenas 

um sentido - o sentido figurado; esta mudança de sentido é-nos indicada 

pelo facto de, sem ela, o sentido conhecido das palavras vizinhas tornar-

se inadmissível. Como olhos só têm um sentido (próprio), fogo também 

só tem um (é o sentido figurado). O mesmo não acontece com a 

alegoria: aqui, todas as palavras são consideradas da mesma maneira e 

parecem formar um primeiro sentido literal; mas, em seguida, 

descobrimos que é preciso descobrir um sentido segundo - alegórico. A 

oposição está entre sentido único na metáfora e duplo sentido na 

alegoria. (TODOROV, 1977, p. 85) 

 

 

Na metáfora, diz Todorov, há a presença de um único sentido, no entanto, 

paradoxalmente, a palavra assume dois sentidos (o próprio e o figurado), designando um 

segundo objeto, ainda que o primeiro objeto aludido na comparação implícita não 

desapareça por completo. Na alegoria, o sentido é duplo, mas o objeto (acessório) cuja 

palavra designa permanece o mesmo, literalmente, revela um objeto principal oculto.144  

Etimologicamente, alegoria (alos e agorein) quer dizer “aquela que fala de outra 

coisa que não de si mesma” e porta uma opacidade em contrapartida ao elo mais visível 

entre imagem e significação existente no símbolo (GAGNEBIN, 1982, p. 47). No campo 

da arte pictórica, por exemplo, a alegoria vai dar notícias de uma arte que preconiza os 

contornos em detrimento de uma arte mais centrada nas formas e na revelação. Aproxima-

                                                           
144 “Em suma, a solução de Bauzée é uma reformulação da de Du Marsais: tanto numa como noutra, se 

insiste na presença de dois sentidos na alegoria, e de um único na metáfora; e disso resulta, paradoxalmente, 

um efeito aparentemente inverso: as palavras têm dois sentidos na metáfora (o próprio e o figurado) e um 

único, na alegoria (o próprio). A diferença entre alegoria e metáfora é radical: na primeira, fala-se de um 

objecto (<<acessório>>) e as palavras são utilizadas no sentido próprio; é esse mesmo objecto, ou o 

pensamento que as palavras formam, que designa, num segundo momento, o outro objecto (<<principal»). 

Na metáfora, pelo contrário, são as próprias palavras que mudam de sentido e designam diretamente o 

segundo objecto (mesmo quando o primeiro não desaparece completamente).” (TODOROV, 1977, p. 86). 
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se mais, neste sentido, da fratura que a linguagem comporta no que concerne à 

disparidade, à decalagem entre objeto e representação, e “não pretende qualquer 

totalidade, mas instaura-se a partir de fragmentos e ruínas”145. 

Em Moby-Dick, a presença de complexas operações simbólicas, jogos linguísticos 

e figuras de estilo tais como hipérbole, prosopopeia e antítese, por exemplo, evidencia a 

característica polifônica do romance de Melville. As metáforas e alegorias presentes no 

texto nos apontam para dimensões inexploradas ou veladas – não manifestas no campo 

do enunciado. A análise dos duplos velados na obra abarca também decerto esses 

elementos metafóricos e alegóricos supracitados, assim como outros duplos, outros 

velamentos.

                                                           
145 Ibidem, p. 50. 
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A BALEIA E O SUBLIME NO ROMANCE: A TRAGÉDIA EM MOBY-DICK E 

SEUS DUPLOS 
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Moby-Dick e a pulsão de morte: uma análise do sublime e dos processos de 

sublimação na busca de Ahab pela baleia branca  

 

 É bem verdade que Herman Melville abre seu romance com uma das sentenças 

mais famosas da história da literatura: “Call me Ishmael”, e, nessa introdução feita pelo 

narrador, somos inicialmente levados a crer que o romance é centrado na figura de 

Ishmael, o que, ao longo dos capítulos, vai sendo desconstruído, pois logo nos tornamos 

familiarizados com a missão monomaníaca de caçada da baleia branca, Moby-Dick, o 

adversário mortal do capitão Ahab.  

A busca do navio Pequod (e de sua tripulação) pela baleia que desmembrou o 

soturno capitão Ahab é uma trama central em Moby-Dick, assim como a busca pessoal de 

Ishmael – sua própria investigação existencial – pelo que torna Moby-Dick e Ahab 

respectivamente caça e caçador – ou caçador e caça, no avesso dos papéis. O que move 

Ahab (em primeira instância, e depois toda a tripulação do navio) em seu desejo de 

assassinar o cachalote branco parece abarcar algo maior do que um movimento direto de 

vingança. À baleia são atribuídos poderes e atributos misteriosos, quiçá sobrenaturais, de 

forma que invocamos a noção de sublime para auxiliar-nos no exame das relações 

estabelecidas entre os personagens e a baleia, entre o terreno do humano e o reino animal. 

 É interessante constatar que o termo “sublime” tem nove ocorrências em todo o 

romance e o termo “sublimity” tem pelo menos duas aparições no texto original de 

Herman Melville. A temática do sublime é bastante cara ao Romantismo, e Moby-Dick, 

com suas particularidades de estilo e estrutura narrativa, pode ser considerado uma obra 

do movimento romântico americano, parte do que é conhecido como the American 

Renaissance146. Essa presença nos dá notícias de que a questão do sublime comparece 

enquanto parte da linguagem a que Herman Melville tinha acesso por ocasião da escritura 

de seu great American novel, cuja autoria o escritor William Faulkner lamentou 

publicamente não ter sido sua própria.  

A importância capital do sublime para os artistas e escritores do século XIX é 

fundamental para pensar o romance de Herman Melville. A autora Barbara Glenn, em seu 

                                                           
146 O período da American Renaissance abrange a metade do século XIX, sobretudo, o período de 1850 a 

1855 e é inspirado pelo humanismo como forma de escape ao calvinismo, sendo considerado pelos 

estudiosos como o ‘romantismo americano’. As obras mais representativas desse período literário são: 

Representative Men (1850), de Ralph Waldo Emerson, The Scarlet Letter (1850) e The House of the Seven 

Gables, de Nathaniel Hawthorne (1851), Moby-Dick (1851), de Herman Melville, Walden (1854), de Henry 

David Thoreau e a primeira edição de Leaves of Grass (1855), de Walt Whitman.  
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artigo “Melville and the sublime”, afirma que a própria jornada do navio baleeiro Pequod 

está relacionada com a busca pelo sublime, partilhada por contemporâneos literários de 

Melville no século XIX. 

 
THE SUBLIME WAS ESSENTIAL to the romancers of the nineteenth 

century, and Melville's use of the sublime followed on his conception 

of Moby-Dick as a romance. Moreover, the terrible quest of Ahab and 

the Pequod for the great white whale, Moby Dick, may be identified 

with the quest for the sublime that in the nineteenth century had become 

inextricably entangled with a religion of nature and a secular theodicy 

enunciated by the most influential of Melville's contemporaries.147 

(GLENN, 1976, p. 165) 

 

“Uma jornada em busca do sublime” (the quest for the sublime) – é o que Barbara 

Glenn identifica no romance de Melville, isto é, a própria caçada da baleia mítica, Moby-

Dick, pode ser aqui aproximada de algo que transcende a própria caçada em si, algo que 

se encontra dentro do terreno do sublime.  Thomas Weiskel, em sua obra O sublime 

romântico, afirma que o momento sublime implica em um exagero, um excesso que 

ultrapassa a possibilidade de significação aplicada pelos sentidos. Uma associação entre 

o natural e o transcendente, ou sobre-humano, torna essa visão do sublime assimilável 

dentro de um vocabulário psicologicamente correlato que inclui termos como “aterrador, 

assombro, admiração e outros” (WEISKEL, 1992, p. 18; 28; 29). A tradução do sublime 

na experiência sensorial por intermédio dos termos mencionados acima funciona como 

uma bússola em nossa análise textual, pois sugere a carga emocional que acompanha a 

experiência do sublime, como assinala Glenn: 

 
The beautiful turns on pleasure, and is associated with society, with love 

and the social affections, with the milder passions and sensory 

experiences. The power of the sublime is superior to the power of the 

beautiful, and the beautiful occurs only in the absence of sublimity. 

Burke says, “There is something so overruling in whatever inspires us 

with awe, in all things which belong ever so remotely to terror, that 

nothing else can stand in their presence”.148 (GLENN, 1976, p. 166) 

 

                                                           
147 “O SUBLIME ERA ESSENCIAL para os romancistas do século XIX, e o uso do sublime por Melville 

estava ligado à sua concepção de Moby-Dick como um romance. Além disso, a terrível caça de Ahab e do 

Pequod pela grande baleia branca, Moby-Dick, pode ser identificada com a busca pelo sublime que, no 

século XIX, tornou-se inextrincavelmente atrelado à religião da natureza e à teodiceia secular enunciada 

pelos contemporâneos mais influentes de Melville.” (GLENN, 1976, p. 165, tradução livre) 
148 “O belo gira em torno do prazer, e se associa à sociedade, ao amor e à afetividade social, às paixões mais 

suaves e às experiências sensoriais. O poder do sublime é superior ao poder do belo, e o belo ocorre apenas 

na ausência da sublimidade. Burke afirma, ‘Há algo de muito poderoso naquilo que nos inspira temor, em 

todas as coisas que pertencem mesmo que remotamente ao terror, de forma que nada mais pode sobrepujar 

sua presença’.” (GLENN, 1976, p. 166, tradução livre). 
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Em seu livro Crítica da faculdade do juízo, Kant discorre sobre a analítica do 

sublime, estabelecendo uma oposição entre o juízo do belo e o juízo do sublime, ambos 

apontando para um livre jogo entre as faculdades de conhecimento. No juízo do belo, o 

jogo entre as duas faculdades é prazeroso, harmônico, ao passo que no juízo do sublime, 

as duas faculdades interagem sob a égide do desprazer e da tensão. De acordo com Kant, 

o sentimento do sublime só surge indiretamente: 

 
[...] ele é produzido pelo sentimento de uma momentânea inibição das 

forças vitais e pela efusão imediatamente consecutiva e tanto mais forte 

das mesmas, por conseguinte, enquanto comoção não parece ser 

nenhum jogo, mas seriedade na ocupação da faculdade da imaginação 

(KANT, 2005, p. 90) 

 

A qualidade dessa comoção, diz Kant, está diretamente relacionada com a 

ilimitação, isto é, a experiência de infinitude, de vastidão. Ele afirma que o verdadeiro 

sublime não está contido em nenhuma forma sensível concernindo apenas a ideias da 

razão, as quais, “embora não possibilitem nenhuma representação adequada [...], são 

avivadas e evocadas ao ânimo precisamente por essa inadequação que se deixa apresentar 

sensivelmente”149. Dessa forma, o sublime em Kant possui estreita relação com a natureza 

em si e fenômenos naturais, tal como enumerado por Weiskel: “a imensidão do espaço, 

[...] os fenômenos naturais (oceanos, montanhas) que pareciam aproximar-se daquela 

imensidão” (WEISKEL, 1992, p. 30-31). Essa visão situa a alma humana como 

fundamentalmente lacunar e “cuja extensão é descoberta à medida que é preenchida”. O 

espaço interior, a infinitude do espírito romântico, nasce como um vazio maciço e mais 

ou menos inconsciente, uma “ausência”. Sendo essa a natureza da alma, na visão 

romântica, a função do sublime se torna então legitimar “as necessárias descontinuidades 

no esquema clássico do significado e justificar a específica experiência emocional que 

essas descontinuidades acarretam”150. 

Segundo Weiskel (1992, p. 37), na doutrina retórica humanista herdada por figuras 

do Romantismo inglês como Alexander Pope e Jonathan Swift, a relação entre palavra e 

coisa era do campo da imitação, isto é, “as palavras de fato imitavam ou participavam das 

coisas; a autoridade da linguagem [...] não era arbitrária, mas natural”151. E o sublime 

entra justamente nessa possibilidade semiótica da linguagem, na brecha entre a palavra e 

a coisa: 

                                                           
149 Ibidem, p. 90.  
150 Ibidem, p. 34. 
151 Ibidem, p. 37. 
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Existem duas maneiras de alterar os significados “naturais” recebidos 

dos signos que constituem a essência da ordem. A primeira é abrir uma 

lacuna entre a palavra e a coisa [...]. O segundo é usar as palavras fora 

de sua ordem “natural”, costumeira, para violar o decoro. O decoro 

poderia ser interpretado como uma versão ideológica da síntese de 

Longino152, “uma harmonia daquela linguagem que é implantada pela 

natureza no homem, e que apela não só para a audição mas para o 

espírito mesmo”. (WEISKEL, 1992, p. 37) 

 

 

No sublime, portanto, está em jogo a relação com o objeto em sua faceta de 

inatingibilidade. Excessos por parte do objeto prejudicariam a capacidade 

representacional do sujeito, que mergulharia então em si mesmo buscando um novo 

objeto153. 

Weiskel esclarece ainda que as estruturas por ele trabalhadas em seu livro sobre o 

sublime romântico atendem todas por instâncias de sublimação, “um conceito 

psicanalítico que evoca tanto o prestígio cultural do sublime estético quanto o sentido 

comum do termo da química, isto é, a passagem direta de um sólido para o estado gasoso” 

(1992, p. 52).  

No texto Pulsões e seus destinos (1917), Freud enumera as quatro vicissitudes da 

pulsão (o recalcamento, a reversão a seu oposto, o retorno em direção ao eu e a 

sublimação), caracterizando a sublimação como o único destino pulsional que apresenta 

uma modificação em seu alvo, que deixa de ser a satisfação da pulsão sexual através da 

descarga da tensão, buscando objetos socialmente ou artisticamente elevados. A 

dessexualização do alvo pulsional, um dos componentes nos quais se decompõe a pulsão, 

é, portanto, um importante diferencial no que diz respeito à sublimação dentro da teoria 

psicanalítica e traz importantes consequências para pensar a própria questão do sublime 

na arte e na literatura e, sobretudo, para pensar o tema da obsessão de Ahab pela baleia 

branca, Moby-Dick, e sua cruzada letal. 

O amor cortês e a arte constituem as bases através das quais Lacan realizará uma 

releitura de Freud em 1960, em seu seminário sobre a ética da psicanálise, enunciando, 

por sua vez, a sua própria fórmula da sublimação: “ela (a sublimação) eleva um objeto – 

e aqui não vou fugir às ressonâncias de trocadilho que pode haver no emprego do termo 

que vou introduzir – à dignidade de Coisa” (2008, p. 136). Recordando o exemplo da 

                                                           
152 Caio Cássio Longino (aproximadamente 213-c. 273) foi um dos discípulos de Amônio Sacas, ligado 

também a Plotino e seu círculo e também a Porfírio, que foi por algum tempo discípulo seu, admirando sua 

capacidade crítica e retórica. 
153 Ibidem, p. 41; 43. 
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coleção de caixas de fósforos de Jacques Prevért, Lacan afirma que “o caráter 

completamente gratuito, proliferante e supérfluo, quase absurdo desta coleção visava, 

com efeito, sua coisidade de caixa de fósforos”154. Trata-se de algo que incide na Coisa e 

não no objeto, esclarece-nos ele. 

Este movimento de transformação, de elevar o objeto a uma categoria em que ele 

não estava inserido de antemão, é, portanto, o que fornece as coordenadas para a 

sublimação. Todavia, Lacan indica que a Coisa se apresenta como “unidade velada” e, 

como tal, obriga que todo psiquismo se esforce “em cingi-la, ou até mesmo contorná-la, 

para concebê-la” (2008, p. 144). Esta operação a posiciona dentro do que se constitui “a 

base temática do princípio do prazer”, enunciada por Freud, e a define enigmaticamente 

como “o que, do real primordial, diremos, padece do significante”155. Se a homeostase, a 

lei do princípio do prazer, está submetida ao domínio da organização significante, o 

campo da Coisa se situa justamente no nada que há entre “a organização na rede 

significante [...] e a constituição real deste espaço”156. A dimensão do achado e do 

reencontro (o objeto é sempre um objeto reencontrado) também se localiza nesse campo, 

de modo que a segunda característica da Coisa enquanto velada é “em seus reachados do 

objeto, ser representada por outra coisa”157. Como aponta Tania Rivera, para Lacan há 

uma contradição no cerne da Coisa: 

 
Lacan percebe bem essa contradição e faz dela uma definição do 

sublime, ao afirmar en passant, pouco antes de tratar do barroco, em 

seu Seminário XX, que “o sublime é o ponto mais elevado do que está 

embaixo” (Lacan 8, p. 18). O sublime está, portanto, ligado, no 

pensamento psicanalítico, ao sexual, ao gozo, a uma desmedida que, no 

famoso ensaio “Tratado do sublime”, escrito em grego nos primeiros 

séculos de nossa era e atribuído de maneira controvertida a Longuino, 

deveria ser domada por regras estritas para que se chegasse ao Grande. 

Ainda que o sublime aí comportasse certo risco, sendo, “por sua própria 

grandeza, escorregadio e perigoso” (Longin 12, p. 121, a tradução é 

minha) e podendo então levar a falhas, essas seriam suplantadas pela 

grandeza que contaminaria a obra como um todo, elevando-a. 

(RIVERA, 2007, p. 313-314) 

 

Neste sentido, Lacan argumenta que a frase de Picasso - “Eu não procuro, eu acho” 

- atinge justamente o cerne dessa dimensão. O achado cuja procura se encontra implicada 

no mecanismo da sublimação transcorrerá, na verdade, pelas vias do significante, sendo, 

                                                           
154 Ibidem, p. 140. 
155 Ibidem. 
156 Ibidem, p. 145. 
157 Ibidem. 
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portanto, “[...] de alguma forma, uma busca antipsíquica que, por seu lugar e função, está 

para além do princípio de prazer”158. Ora, Freud também já não havia enfatizado que o 

trabalho de sublimação resulta numa desfusão das pulsões e na liberação das pulsões de 

morte no supereu? É como se a desfusão pulsional tornasse penosa a Eros, a pulsão de 

vida, a tarefa de proteger o eu dos efeitos devastadores de Tânatos, a pulsão de morte, 

expondo a instância do eu a toda sorte de maus-tratos e ameaças à sua integridade.  

Freud descreve claramente que na sublimação, ao tomar posse da libido investida 

no objeto, o eu, oferecendo-se como objeto de amor ao isso, trabalha “em oposição aos 

objetivos de Eros [...] colocando-se a serviço de moções pulsionais opostas” (1923, p. 

58). Se, a rigor, a sublimação dessexualiza a pulsão, podemos concluir – a partir do que 

Freud desenvolve – que Eros foi tirado de cena, e com ele as faculdades agregadoras de 

ligação e simbolização também. Nessas circunstâncias, como pensar as vicissitudes da 

pulsão de morte? Sem Eros exercendo sua função de vida, é correto conjeturar que as vias 

subterrâneas da morte são, assim, deixadas ao alcance dos olhos de uma forma distinta da 

enunciada nos outros destinos da pulsão tratadas em Pulsões e seus destinos (1917), a 

saber: reversão ao seu contrário, retorno em direção a si próprio, recalque e sublimação. 

Em Moby-Dick, Herman Melville cria uma espécie de epopeia náutica de uma 

morte anunciada. O caráter trágico da sentença de morte recebida pela tripulação do navio 

Pequod em quase sua totalidade, com exceção de Ishmael, o narrador, nos dá indícios de 

uma manifestação predominante da pulsão de morte, Tânatos, na trajetória narrativa do 

romance.  

A ideia é que a própria caçada trágica da baleia branca indicaria um movimento 

sublimatório na medida em que Moby-Dick não representa simplesmente mais uma baleia 

cachalote da qual se extrairia o óleo (spermacetti) tão valioso em tempos pré-eletricidade. 

O que observamos, todavia, é uma construção na qual Melville mistifica a baleia, 

imbuindo-lhe intencionalidades variadas e uma inteligência fora do ordinário. O aspecto 

mítico que é construído em torno de Moby-Dick atende a uma função associada ao 

sublime, onde há uma relação com a infinitude e com aquilo que excede à capacidade de 

significação a partir dos sentidos.  Como, por exemplo, o caráter aterrador atribuído a 

Moby-Dick, sobretudo no capítulo dedicado à própria baleia, no qual confere ao 

supostamente engenhoso cetáceo poderes sobrenaturais e extraordinárias capacidades 

mentais e físicas: 

                                                           
158 Ibidem. 
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One of the wild suggesting referred to, as at last coming to be linked 

with the whale in the minds of the superstitiously inclined, was the 

unearthy conceit that Moby-Dick was ubiquitous; that he had actually 

been encountered in opposite latitudes at one and the same instant of 

time.159 (MELVILLE, 2004, p. 258)  

 

 

A qualidade da onipresença ou ubiquidade, um dos traços mais extraordinários 

atribuídos a Moby-Dick, é alardeada pelos quatro cantos do mundo, criando uma aura de 

sobrenaturalidade associada ao leviatã; entretanto, é justamente a alegação de uma 

maligna intencionalidade por parte da baleia branca que parece consistir seu caráter mais 

perigoso: 

 

Already several fatalities had attended his chase. But though similar 

disasters, however bruited ashore, were by no means unusual in the 

fishery; yet, in most instances, such seemed the white whale’s infernal 

aforethought of ferocity, that every dismembering or death that he 

caused, was not wholly regarded as having been inflicted by an 

unintelligent agent.160 (p. 261, grifos nossos) 

 

 

O uso do litote (presente no trecho grifado acima), figura de linguagem que se 

caracteriza pela afirmação do positivo pelo negativo, isto é, a partir da negação do 

contrário do que se deseja afirmar (negação do oposto ou contrário), Melville alcança o 

efeito desejado: a insinuação de que a baleia tem intencionalidade homicida.  

Na metade do século XVIII, o filósofo irlandês Peter Burke (1729-1797) já 

antecipa a temática e escreve um tratado sobre o sublime, A Philosophical Enquiry into 

the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757), no qual define dois domínios 

separados do belo e do sublime, sendo o terror o princípio governante do último. Tudo o 

que é do campo da dor, do perigo, sobretudo, do terrível (este, inclusive pode ser 

considerado, de acordo com o autor, a fonte do sublime) fazem parte do reino do sublime. 

O principal exemplo de sublimidade para Burke é o oceano, cenário no qual se desenrola 

quase toda a narrativa de Moby-Dick. E mesmo a descrição do mar no romance de Herman 

                                                           
159 “Uma das fantasias mais extravagantes que surgiram, como as que por fim acabaram associadas à baleia 

branca na mente dos inclinados à superstição, era a ideia sobrenatural de que Moby-Dick tivesse o dom da 

ubiquidade, que tivesse de fato sido encontrado em latitudes opostas ao mesmo tempo.” (MELVILLE, 

2013, p. 204, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
160 “Várias fatalidades já havim acometido sua caça. Muito embora desastres parecidos, ainda que pouco 

falados em terra, não fossem de modo algum estranhos à pescaria; na maior parte dos casos, de tal forma 

se apresentava a premeditação infernal de ferocidade da baleia branca que cada mutilação ou morte causada 

não era de todo pensada como ataque de um agente irracional.” (MELVILLE, 2013, p. 206, Tradução Irene 

Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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Melville obedece curiosamente à noção estética de sublime em Burke, com sua superfície 

encrespada e alquebrada, aparentemente infinita em sua sucessão de ondas, vasto tanto 

em extensão quanto em profundidade, com aspectos disruptivos, terríveis e obscuros: “In 

Moby-Dick the effect of the sublime is terror without divine reassurance”161 (GLENN, 

1976, p. 176). Além disso, segundo a autora Barbara Glenn, as definições burkianas de 

belo e sublime são encarnadas com grande fidelidade tanto em estrutura quanto em 

retórica, o que sugeriria as próprias ideias do autor em relação ao sublime na linguagem.  

A estrutura de Moby-Dick é marcada por uma narrativa digressiva, episódica e 

solta, que pode, na opinião de Glenn, ser vista como paradoxalmente ordenada com rigor 

no que diz respeito às ideias de Burke sobre o sublime: “On a sea which is entirely the 

realm of the sublime, the Pequod and her sailors are contained and isolated, ‘lost in its 

unshored, harborless immensities’ (XXXII, ii6). Whalers are ‘isolatoes’”162 (GLENN, 

1976, p. 166; 167, 168). 

Em Moby-Dick, o mar representa imensidão, vastidão; o oceano pode, a princípio, 

de acordo com Burke, ser tão extenso como a planície, mas o autor se questiona se a 

planície pode preencher a mente de forma tão grandiosa quanto o mar. A vida no mar, 

partilhada pelos marinheiros e arpoadores do Pequod, portanto, representa aquilo a que, 

de mais infinito, o homem pode aspirar. É na ausência de terra firme, diz-nos Melville, 

que reside a verdade mais elevada, e o Deus sem margens, infinito. Os homens que vivem 

no mar acessam, de acordo com Melville, a verdade mais elevada, a verdade mais próxima 

de Deus, em sua indefinição, e é preferível, assim, viver na vastidão infinita do oceano a 

viver sem glória, na segurança da terra firme. 

 A figura do leviatã, monstro aterrador dos mares presente no antigo testamento, 

serpente marinha assassina, tornou-se sinônimo de qualquer monstro marinho de grandes 

proporções, mas em hebraico moderno quer dizer simplesmente baleia. Burke destaca o 

leviatã como sublime dentre todas as criaturas, e Herman Melville descreve em seu 

romance toda a taxonomia das baleias à moda de um bestiário medieval163, praticamente 

esgotando as prescrições de Burke para a sublimidade.  

                                                           
161 “Em Moby-Dick, o efeito do sublime é o terror sem a proteção divina”. (Tradução livre). 
162 “Em um mar que é inteiramente o reino do sublime, o Pequod e sua tripulação estão contidos e isolados, 

‘perdidos em sua imensidão sem porto ou terra à vista’. Caçadores de baleia são ‘isolatoes’”. (Tradução 

livre). 
163 A função dos bestiários, segundo a autora Virginia Naughton (apud OLIVEIRA, 2011, p. 1), está 

relacionada a uma espécie de zoologia simbólica:  

 

El “bestiario” constituye uno de los tópicos alegóricos fundamentales de la Edad Media, y a partir de su 

lectura es posible reconstruir las relaciones que el hombre medieval mantenía con la naturaleza, y al mismo 
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No capítulo “Cetology”, Melville introduz uma espécie de descrição zoológica 

dos mamíferos marinhos da ordem dos cetáceos (golfinhos e baleias), categorizando-os 

com minúcia e empregando fontes científicas da época para consubstanciar seu 

levantamento; porém, podemos destacar algumas sínteses de efeito cômico, como aquela 

em que Ishmael, o narrador, simplifica toda a subordem Mysticeti, que compreende os 

grandes cetáceos (conhecidos como baleias ou rorquais) em poucas palavras: “To be 

short, a whale is a spouting fish with a horizontal tail”164 (MELVILLE, 2004, p. 199, 

grifos do autor). Podemos observar neste trecho a tentativa de metonimizar as baleias 

enquanto peixes, uma vez que elas são criaturas pisciformes que vivem também no mar, 

tal como os peixes, mas que, diferente deles, vêm à superfície para respirar e emitem 

jorros de água que se assemelham a chafarizes. Embora em termos taxonômicos, ambos 

peixes e baleias pertençam ao filo dos cordados, isto é, os vertebrados, há uma brutal 

diferença de classes entre ambos, sendo as baleias parte da classe Mammalia (mamíferos), 

e os peixes constituem sua própria superclasse, com uma subdivisão de quatro classes: 

Placodermi (formas do Paleozoico com "armadura"); Classe Chondrichthyes (peixes 

cartilagíneos; mais de 900 espécies); Classe Acanthodii ("tubarões espinhados" do 

Paleozoico) e Classe Osteichthyes (peixes ósseos; mais de 30 000 espécies). Dentre os 

espécimes de baleias mencionados por Ishmael, o narrador, a baleia cachalote apresenta 

algumas características que a distinguem das demais baleias:  

 
There are only two books in being which at all pretend to put the living 

sperm whale before you, and at the same time, in the remotest degree 

succeed in the attempt. Those books are Beale’s and Bennett’s; both in 

their time time surgeons to the English South-Sea whale-ships, and both 

exact and reliable men. The original matter touching the sperm whale 

to be found in their volumes is necessarily small; but so far as it goes, 

it is of excellent quality, though mostly confined to scientific 

description. As yet, however, the sperm whale, scientific or poetic, lives 

not complete in any literature. Far above all other hunted whales, his is 

an unwritten life.165 (MELVILLE, 2004, p. 197) 

                                                           
tiempo nos permite localizar su posición en el esquema general de las cosas creadas. Junto a esta zoología 

simbólica, debe situarse también aquella medicina imaginaria, y al igual que los bestiarios, la base de su 

credibilidad y amplia aceptación surgía de combinar algunas observaciones empíricas con propósitos 

morales y religiosos, y todo ello, en el marco de una profusa y abundante imaginería (NAUGHTON, 2005, 

p. 18). 
164 “Resumindo, uma baleia é um peixe que esguicha e possui um rabo horizontal”. (Tradução livre). 
165 “Há apenas dois livros que se propõem apresentar o cachalote vivo ao leitor e que têm um êxito relativo 

nessa tentativa. São os livros de Beale e de Bennet; ambos em seu tempo foram cirurgiões de navios 

baleeiros ingleses nos Mares do Sul, ambos homens precisos e confiáveis. A matéria original sobre o 

cachalote que se encontra nesses volumes é necessariamente escassa; mas, tão longe quanto vão, de 

excelente qualidade, ainda que restrita à descrição científica. Até agora, no entanto, o cachalote, científico 

ou poético, ainda não vive inteiro em literatura alguma. Mais do que qualquer outra baleia perseguida, sua 
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 O que Melville sugere neste excerto é que há uma lacuna tanto no que diz respeito 

aos registros sobre a baleia cachalote nos compêndios de zoologia quanto na literatura 

poética e de ficção. O romance se propõe, desta forma, a contar a história da baleia 

cachalote mítica, por excelência, Moby-Dick. O cachalote porta, por assim dizer, as 

características mais impactantes do sublime, tais como imponência e uma similitude com 

aspectos divinos, sobretudo no que diz respeito ao tamanho descomunal de sua cabeça – 

a maior dentre os espécimes cetáceos. 

 
[…] leviathan is, to Ishmael, “that one creature in the world which must 

remain unpainted to the last” (LV, 228). In an extraordinary series of 

thirteen digressive chapters, Ishmael eulogizes the sublime whale. He 

speaks first of the head: “This aspect is sublime. . . . But in the great 

Sperm Whale, this high and mighty god-like dignity inherent in the 

brow is so immensely amplified, that in gazing on it, in that full front 

view, you feel the Deity and the other dread powers more forcibly than 

in beholding any other object in living nature”166.  (GLENN, 1976, p. 

168) 

 

 Além disso, há frequentes analogias entre a anatomia das baleias e estruturas 

arquitetônicas como abóbodas, arcos e torres góticas, rotundas etc. A relação imagética 

entre a arquitetura construída pela mão humana e a arquitetura supostamente divina ou 

natural, isto é, o corpo do leviatã. não é sem efeito. A semelhança entre tais estruturas 

apontada por Melville suscita um efeito de estranhamento e familiaridade, contribuindo 

para a mística em torno da baleia: 

 

In other passages in Moby-Dick, the whale is likened to the great dome 

of St. Peter's; the whale's head, to a rotunda. In several of the most 

curious digressions, the skeleton of a whale is described as a temple. 

The whale's ribs are likened to Gothic arches; the vertebrae are “like the 

great knobbed blocks on a Gothic spire”.167 (GLENN, 1976, p. 169) 

 

 

                                                           
vida ainda está por ser contada.” (MELVILLE, 2013, p. 153-154, tradução Irene Hirsch e Alexandre 

Barbosa de Souza).  
166 “[…] o leviatã é, para Ishmael, ‘aquela criatura única no mundo que deve permanecer não pintada até o 

fim’ (LV, 228). Numa extraordinária série de treze capítulos digressivos, Ishmael elogia a baleia sublime. 

Ele fala primeiro de sua cabeça: ‘Esse aspecto é sublime. . . . Mas no grande cachalote, a dignidade 

portentosa e olímpica inerente à testa é tão enormemente ampliada, que mirá-la de frente fará com que 

forçosamente sinta mais a Deidade e outros poderes apavorantes do que ao contemplar qualquer outro 

objeto ou ser vivo.’” (GLENN, 1976, p. 168, tradução livre). 
167 “Em outras passagens de Moby-Dick a baleia é comparada com a grande abóboda de São Pedro; a cabeça 

da baleia, a uma rotunda. Em várias das mais curiosas digressões, o esqueleto da baleia é descrito como um 

templo. As costelas da baleia são assemelhadas a arcos góticos; as vértebras são ‘como grandes blocos 

enodados num pináculo gótico.’” (GLENN, 1976, p. 169, tradução livre). 
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As metáforas arquitetônicas são extensivas, sobretudo, nos capítulos em que 

Ishmael, o narrador de Melville, propõe-se a examinar as cabeças das baleias abatidas, 

fazendo comparações respectivamente entre um cachalote (sperm whale) e uma baleia 

franca (right whale): 

 

In the first place, you are struck by the general contrast between these 

heads. Both are massive enough in all conscience; but there is a certain 

mathematical symmetry in the sperm whale’s which the Right whale’s 

sadly lacks. There is more character in the sperm whale’s head.168 

(MELVILLE, 2004, p. 451) 

 

 Os comentários elogiosos dirigidos à baleia cachalote são recorrentes ao longo do 

texto de Melville. Há uma ênfase na simetria tanto exterior, quanto interior da baleia, e 

as metáforas arquitetônicas, geográficas ou mesmo as referentes à indumentária aparecem 

nos capítulos como se fizessem menção a uma espécie de arquitetura divina por trás da 

própria anatomia da baleia:  

 
Let us now with whatever levers and steam-engines we have at hand, 

cant over the sperm whale’s head, that it may lie bottom up; then, 

ascending by a ladder to the summit, have a peep down the mouth; and 

were it not that the body is now completely separated from it, with a 

lantern we might descend into the great Kentucky Mammoth Cave of 

his stomach. But let us hold on here by this tooth, and look about us 

where we are. What a really beautiful and chaste-looking mouth! from 

floor to ceiling, lined, or rather papered with a glistening white 

membrane, glossy as bridal satins.169 (MELVILLE, 2004, p. 455, 

grifos nossos) 

  

 Os termos que destacamos: summit (cume), the great Kentucky Mammoth Cave, 

floor (chão), ceiling (teto) são alusões geográficas e arquitetônicas que criam um efeito 

estético de estranheza acompanhado do sentimento de familiaridade. A expressão glossy 

bridal satins (cetins de noiva luzidios), utilizada para descrever a membrana branca 

cintilante que recobre todo o interior da cavidade bucal da baleia, cria uma imagem 

diáfana, de leveza e beleza em meio ao esquartejamento da baleia. O contraste entre o 

                                                           
168 “Em primeiro lugar, chamará a sua atenção o contraste geral entre as cabeças. Em sã consciência as duas 

são imensas; mas há uma certa simetria matemática no cachalote que à baleia franca lamentavelmente falta. 

Há mais personalidade na cabeça do cachalote.” (MELVILLE, 2013, p. 354, tradução Irene Hirsch e 

Alexandre Barbosa de Souza).  
169 “Viremos ao contrário, então, com quaisquer alavancas e motores a vapor que tenhamos à mão, a cabeça 

do cachalote; em seguida, subindo ao topo com uma escada, espiemos sua boca; e não estivesse seu corpo 

completamente separado dela, com uma lamparina poderíamos descer à grande caverna de Kentucky 

Mammoth de seu estômago. Que boca de compleição mais linda e casta! Do chão ao teto, revestida, ou 

melhor, envolta em uma membrana branca reluzente, brilhante como o cetim das noivas.” (MELVILLE, 

2013, p. 357, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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brutal e o vaporoso cria uma antítese que funciona para elevar a caça da baleia e a sua 

subsequente carnificina a um estatuto muito particular de beleza, não exatamente o belo, 

mas algo muito próximo da dimensão do sublime. 

 

As in general shape the noble Sperm Whale’s head may be compared 

to a Roman war-chariot (especially in front, where it is so broadly 

rounded); so, at a broad view, the Right Whale’s head bears a rather 

inelegant resemblance to a gigantic galliot-toed shoe.170 (MELVILLE, 

2004, p. 456) 

 

A comparação entre o cachalote e a baleia franca ganha um tingimento singular 

no excerto acima. A primeira, com sua nobreza e caráter é aproximada de uma carruagem 

de guerra romana, enquanto que a segunda, muito pouco elegante, é comparada a um 

sapato de bico quadrado. 

 
But now forget all about blinds and whiskers for a moment, and, 

standing in the Right Whale’s mouth, look around you afresh. Seeing 

all these colonnades of bone so methodically ranged about, would you 

not think you were inside of the great Haarlem organ, and gazing upon 

its thousand pipes? For a carpet to the organ we have a rug of the softest 

Turkey—the tongue, which is glued, as it were, to the floor of the mouth. 

It is very fat and tender, and apt to tear in pieces in hoisting it on deck. 

This particular tongue now before us; at a passing glance I should say 

it was a six-barreler; that is, it will yield you about that amount of oil. 

Ere this, you must have plainly seen the truth of what I started with—

that the Sperm Whale and the Right Whale have almost entirely 

different heads.171 (MELVILLE, 2004, p. 459, grifos nossos) 

 

 

As imagens de estruturas arquitetônicas Colonnades of bone (colunatas de osso); 

the great Haarlem organ (o grande órgão do Haarlem), a rug of the softest Turkey – the 

tongue (um tapete turco dos mais macios) e the floor of the mouth (o chão da boca) aqui, 

mais uma vez, figuram no texto ampliando a representação da baleia, na medida em que 

hibridizam a corporeidade animal e a beleza fria e inorgânica do inanimado em uma 

                                                           
170 “Assim como, em seu formato geral, a cabeça aristocrática do cachalote poderia ser comparada com 

uma biga romana (especialmente se vista de frente, onde é tão amplamente arredondada), também a cabeça 

da baleia franca, grosso modo, guarda uma semelhança não muito elegante com um gigantesco sapato de 

bico de galeota.” (MELVILLE, 2013, p. 358, grifos do autor, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa 

de Souza). 
171 “Mas esqueça tudo sobre venezianas e suíças por um momento e, de frente para a boca da baleia franca, 

observe-a mais uma vez. Ao ver todas essas colunatas de ossos tão metodicamente dispostas, você não se 

suspeitaria dentro do fabuloso órgão de Haarlem, admirado de seus milhares de tubos? À guisa de tapete 

para o órgão, temos o mais macio dos tapetes turcos – a língua, colada, como se assim fosse, ao rés da boca. 

É muito opulenta e tenra, capaz de desfazer-se em pedaços quando içada ao convés. Essa língua em especial, 

agora diante de nós; num passar de olhos eu diria que é uma ‘seis barris’; ou seja, poderia render essa 

quantidade de óleo.” (MELVILLE, 2013, p. 361, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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imagética que, ao mesmo tempo, fascina e atrai, mas também causa um estranhamento 

repelente. Para coroar o rol de suas comparações, Melville enuncia mais um nível 

dicotômico entre o cachalote e a baleia franca afirmando que “This Right whale I take to 

have Stoic; the Sperm whale, a Platonian, who might have taken up Spinoza in his later 

years” (“Essa baleia franca eu assumo que seja estoica; o cachalote, platônico, que pode 

ter assumido Spinoza em seus últimos anos)172. Para Platão, a alma se constitui de três 

partes integrantes: desejo, lógica e ímpeto. Esses componentes não se sobrepõem um 

sobre o outro. O caminho da reflexão conduz à medida, que significa para o homem viver 

harmonicamente com o cosmo e com a pólis. A partir desta noção, surge a ideia de que 

sabedoria e virtude seriam intrínsecas à liberdade. A noção de individualidade é 

inaugurada com os estoicos, com seu conceito de conservar e atualizar a si mesmo e se 

perceber como parte do cosmo (para além da cidade). Há uma preocupação com a ação, 

no que se refere à resignação do homem em aceitar os acontecimentos determinados, de 

forma que a ação deve ser guiada segundo preceitos éticos, e a as consequências das 

próprias atitudes devem ser aceitas dentro do curso inquebrantável dos acontecimentos. 

A oposição cachalote/Platão vs. baleia franca/estoicos aqui sugere, na fina ironia de 

Herman Melville, uma certa continuidade, porém com distorções. Um contínuo que perde 

fôlego e vigor, mostrando-se enquanto herdeiro tanto de espécie quanto de pensamento, 

mas inaugurando um desvio. 

A jornada que busca o extermínio de Moby-Dick, o cachalote branco, tem um 

componente obsessivo que confere a tônica da caçada, contaminando os demais membros 

da tripulação do Pequod. O capitão Ahab faz de sua loucura monomaníaca contagiosa: 

“He worships light that blinds him; his eyes are scorched until he can see nothing but his 

object. And finally, at the sight of that object, the sight of Moby Dick at the end of the 

chase, he cannot see at all”173 (GLENN, 1976, p. 171). Se o objeto de obsessão de Ahab 

é um objeto sublime, por excelência, de acordo com Edmund Burke, pode-se dizer que a 

jornada do navio Pequod, comandada pelo capitão insano, é também sublime, pois se trata 

de uma busca sem precedentes, uma vendeta, a vingança pela perna decepada do capitão; 

uma caçada por um indivíduo-baleia, uma baleia específica e não uma qualquer, Moby-

Dick, o leviatã.  

 

                                                           
172 Ibidem, p. 460, tradução livre. 
173 “Ele [Ahab] venera a luz que o cega; seus olhos são queimados até que ele não veja nada exceto seu 

objeto. E, ao vislumbrá-lo, no próprio ato de ver Moby-Dick ao final da perseguição, ele já não pode ver 

mais nada.” (GLENN, 1976, p. 171, tradução livre). 
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Hence arises the great power of the sublime, that far from being 

produced by them, it anticipates our reasonings, and hurries us on by an 

irresistible force (p. 57). It is thus that Ahab is obsessed with the 

sublime leviathan, thus that his long hunt may be identified as a sublime 

quest”174. (GLENN, 1976, p. 171) 

 

 Neste sentido, a jornada sublime dentro da narrativa de Moby-Dick pode ser 

pensada através de mecanismos de linguagem – figuras como metáforas, alegorias, 

personificações e antropomorfizações e uma imagética rica – que mostram uma 

aproximação entre os personagens e fenômenos da natureza ou outros elementos cuja 

natureza inatingível se faz evidenciar.  

 

He is a hurricane, a volcano, even a ray of the light that obsesses and 

destroys him. He identifies himself finally with the infinite depth and 

height of sea and sky: "Nor white whale, nor man, nor fiend, can so 

much as graze old Ahab in his own proper and inaccessible being. Can 

any lead touch yonder floor, any mast scrape yonder roof?175 (GLENN, 

1976, p. 172, grifos nossos) 

 

 No excerto abaixo, temos a personalidade enrijecida e ao mesmo tempo imaterial 

do capitão Ahab esboçada por Melville através de imagens concretas de construções 

altivas como torres, e intempestivas como vulcões.   

 

There’s something ever egotistical in mountain-tops and towers, and all 

other grand and lofty things; look here,—three peaks as proud as 

Lucifer. The firm tower, that is Ahab; the volcano, that is Ahab; the 

courageous, he undaunted, and victorious fowl, that, too, is Ahab; all 

are Ahab; and this round gold is but the image of the rounder globe, 

which, like a magician’s glass, to each and every man in turn but mirrors 

back his own mysterious self.176 (MELVILLE, 2004, p. 580-581) 

 

 Outras expressões do sublime e do belo também são apontadas por Burke e 

encontradas em manifestações sensórias no texto de Melville, como odores e sabores 

relacionados com as baleias, no que diz respeito ao terreno do sublime. Essa possibilidade 

                                                           
174 “Surge, portanto, o grande poder do sublime, que, longe de ser produzido por ele, antecipa nosso 

raciocínio, e nos convoca com uma irresistível força (p. 57). É assim que Ahab se vê obcecado pelo leviatã 

sublime, de forma que essa longa caçada pode ser pensada como uma busca sublime”. (GLENN, 1976, p. 

171, tradução livre). 
175 “Ele é um furacão, um vulcão, até mesmo um raio de luz que o obceca e o destrói. Ele se identifica 

finalmente com a profundeza sem fim e a elevação do mar e do céu: ‘Nem baleia branca, nem homem, nem 

demônio podem roçar o velho Ahab em ser próprio e inacessível. Pode o chumbo tocar o chão algures, 

algum mastro raspar o teto?’” (GLENN, 1976, p. 172, tradução livre). 
176 “Há sempre uma coisa egoísta nos picos de montanhas e nas torres, em todas as outras coisas grandes e 

elevadas; vê só – três picos, tão orgulhosos quanto Lúcifer. A torre firme, assim é Ahab; o vulcão, assim é 

Ahab; a ave corajosa, indômita e vitoriosa, assim é Ahab; todos são Ahab; esse ouro redondo é apenas a 

imagem de um globo redondo, que, como uma bola de cristal, espelha para todo e qualquer homem apenas 

o seu eu misterioso.” (MELVILLE, 2013, p. 454, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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de pontuar a narrativa com vários elementos que bordejam o grotesco fere a sensibilidade 

com excessos imagéticos e descrições pormenorizadas de carnificinas envolvendo 

tubarões e o próprio abate das baleias arpoadas.  

 

[…] and lowering three lanterns, so that they cast long gleams of light 

over the turbid sea, these two mariners, darting their long whaling-

spades, kept up an incessant murdering of the sharks,* by striking the 

keen steel deep into their skulls, seemingly their only vital part. But in 

the foamy confusion of their mixed and struggling hosts, the marksmen 

could not always hit their mark; and this brought about new revelations 

of the incredible ferocity of the foe. 

[…] It was unsafe to meddle with the corpses and ghosts of these 

creatures. A sort of generic or Pantheistic vitality seemed to lurk in their 

very joints and bones, after what might be called the individual life had 

departed. Killed and hoisted on deck for the sake of his skin, one of 

these sharks almost took poor Queequeg’s hand off, when he tried to 

shut down the dead lid of his murderous jaw.177 (MELVILLE, 2004, p. 

417; 418, grifos nossos) 

 

As profusas expressões de brutal violência e sanguinolência que compõem as 

descrições do massacre dos tubarões contribuem aqui para criar uma atmosfera 

hiperbólica na qual a carnificina perpetrada pelos próprios baleeiros, esquartejando a 

baleia com ciência e técnica, vê-se, ao mesmo tempo, complementada e contrastada pela 

manifestação do puro instinto predador, aqui encarnado enquanto metonímia na figura 

dos tubarões assassinos. A cena descrita no excerto retrata uma matança multivetorial, da 

seguinte maneira: a baleia mata os baleeiros, que são mortos pela baleia e também pelos 

tubarões, que também são mortos pelos baleeiros e, que, por sua vez, também matam, 

eles mesmos, os baleeiros. No trecho, as palavras ferocity (ferocidade) e pantheistic 

vitality (panteística vitalidade) ilustram a extravagância de que Melville faz uso para 

narrar seu universo imagético e temático, dropejante de sangue, vísceras e anatomias 

esquadrinhadas. 

A confluência de sentidos é um importante traço no que diz respeito ao 

transbordamento em jogo na experiência do sublime, como elucida Glenn: 

                                                           
177 “[...] e descendo três lamparinas de modo a lançar fachos de luz por sobre o mar conturbado, os dois 

marujos, arremessando suas compridas pás de baleias, iniciaram uma interminável chacina de tubarões, 

acertando o aço afiado bem fundo em seus crânios,* aparentemente seu único ponto vital. Mas em meio 

àquela confusão espumante de misturadas hordas rivais, os atiradores nem sempre conseguiam acertar o 

alvo; e isso trazia à tona novas revelações acerca da incrível ferocidade do inimigo [...]  

Era perigoso mexer com os cadáveres e os espíritos dessas criaturas. Uma espécie de vitalidade genérica 

ou panteística parecia à espreita em suas juntas e ossos depois de a chamada vida individual ter partido. 

Morto e trazido para o convés em função de sua pele, um desses tubarões quase arrancou a mão do pobre 

Queequeg, quando ele tentou fechar a tampa morta de sua mandíbula assassina.” (MELVILLE, 2013, p. 

327, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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Burke is exhaustive in his cataloging of “those things which cause in us 

the affections of the sublime and beautiful”, extending his Enquiry even 

to the sublime and beautiful in smell and taste and touch. In Moby Dick 

his prescriptions for sublimity in odor appear in the bitter stenches, the 

wild and musky perfumes associated with the whale. In the interludes 

of the beautiful, the mild and lovely odors of the land often figure. The 

most curious of these interludes turn on Burke's discussion of 

sweetness, “the beautiful of the taste”, “giving pleasure because of its 

smoothness and softness, like that of oil”.178 (GLENN, 1976, p. 172-

173) 

 

 No século XVIII, a experiência do sublime foi associada à ideia de deidade a partir 

de Burke; contudo, no século seguinte, o sublime passaria a ser vinculado estreitamente 

à religião pagã, isto é, à religião da natureza (GLENN, 1976, p. 173). A questão do mal 

sendo colocada, assim, para a literatura, encontra então em Moby-Dick uma expressão 

dupla, pois, ao mesmo tempo, invoca uma espécie de demonismo, sendo a baleia a 

encarnação maléfica da ira de deus, apresentando ressonâncias com o texto bíblico do 

velho testamento, e também representa uma espécie de divindade atávica, remanescente 

das religiões totêmicas (como visto no item anterior), na qual Melville identifica uma 

espécie de desenho superior e poder inegável. Neste sentindo é que Barbara Glenn afirma 

a relação do sublime com o mal: 

 
Despite Burke's assertion elsewhere that the apprehension of the 

sublime admits us into the counsels of the Almighty, he is clear here 

that comprehension of the love of God is not accessible in the realm of 

the sublime. In the earlier writers, and in Burke, evil is very real, and 

there is much which is concerned with the “demonism of the world”.179 

(GLENN, 1976, p. 177) 

 

Melville traça uma espécie de dicotomia onde o mar é representado como 

“descrente” e a terra firme como evangélica. O navio Pequod é demonizado no zênite do 

romance, afundando “como Satã”, e o próprio Moby-Dick apresenta, desde o início, 

                                                           
178 “Burke é exaustivo em sua catalogação ‘daquelas coisas que causam em nós as afecções do sublime e 

do belo’, estendendo sua Investigação sobre o sublime e o belo ao olfato e ao paladar. Em Moby-Dick, suas 

prescrições para a sublimidade no olfato aparecem nos odores amargos, os perfumes almiscarados e 

selvagens associados à baleia. Nos interlúdios do belo, os odores agradáveis e suaves da terra também 

aparecem. Os interlúdios mais curiosos avivam a discussão de Burke sobre a doçura, ‘o belo no paladar’, 

‘oferecendo o prazer de sua textura e maciez, como que aveludada.’” (GLENN, 1976, p. 172-173, tradução 

livre). 
179 “A despeito de afirmação de Burke de que a apreensão do sublime nos coloca sob os conselhos do Todo-

Poderoso, ele é claro quanto à compreensão do amor de Deus não ser acessível no reino do sublime. Nos 

escritores anteriores, e em Burke, o mal é bastante real, e muito dele está envolvido com o ‘demonismo do 

mundo’”. (GLENN, 1976, p. 177, tradução livre). 
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características sobrenaturais como uma “malignidade inteligente, sem precedentes”, 

sendo descrito como “demônio branco” – o grande deus das baleias. Mesmo Ahab180, 

com seu nome que já denuncia uma filiação ao paganismo, é descrito como mau, maligno, 

segundo Glenn: 

 

[…] he is possessed by a demonic sublime. He has a "wicked name", 

the name of the idolator king in the Old Testament; he speaks of himself 

as damned. Only the sublime is associated with evil and the demonic in 

Moby-Dick; the machinery of the Devil is notably absent in the 

interludes of the beautiful.181 (GLENN, 1976, p. 178) 

 
 

A verdade é que a grande crença partilhada pelo Capitão Ahab e pela tripulação 

do Pequod é a chamada “antiga religião”, “the ancient church of which all men are 

members” (a antiga igreja da qual todos os homens são membros)182. O deus “deísta”, diz 

Barbara Glenn, pode ser encontrado em todas as religiões, em especial na religião 

antiga183. Sobre o deísmo, Immanuel Kant escreveu: 

 

Como estamos acostumados a entender, pelo conceito de Deus, não 

apenas uma natureza eterna, atuando cegamente, como raiz das coisas, 

mas um Ser supremo, que deve ser o criador das coisas pela inteligência 

e a liberdade, e só este conceito nos interessa, poderíamos em rigor 

negar ao deísta toda a crença em Deus e deixar-lhe apenas a afirmação 

de um ser originário ou de uma causa suprema. No entanto, como 

ninguém deve ser acusado de pretender negar inteiramente alguma 

coisa, só por não se atrever a afirmá-la, é mais justo e indulgente dizer 

que o deísta crê num Deus, ao passo que o teísta crê num Deus vivo 

(summa intelligentia). (Crítica da Razão Pura - A633, B661) 

 

 Portanto, o destaque dado por Burke às causas do sublime encontradas na natureza 

aponta para a própria religião da natureza no século XIX, cujas raízes filosóficas se 

                                                           
180 Ahab (Hebreu: ַאְחָאב,; "Irmão do pai"; Grego: Αχααβ; Latim: Achab; Português: Acabe) foi o sétimo rei 

de Israel depois de  Jeroboam I, o filho e successor de Omri, e o marido de Jezebel, princesa fenícia, de 

acordo com a bíblia hebraica. Ahab se casou com Jezebel, a filha do rei dos sidônios, Etbaal. Ela foi uma 

influência dominante para Ahab e lutou para propagar a adoração de Baal em Israel. Ahab foi sucedido por 

Ahaziah e Jehoram.  
181 “[…] ele é possuído pelo sublime demoníaco. Possui um ‘nome perverso’, o nome de um rei idólatra no 

Antigo Testamento; ele fala de si próprio como se estivesse amaldiçoado.  Apenas o sublime está associado 

ao mal e ao demoníaco em Moby-Dick; a maquinaria do Diabo está notavelmente ausente nos interlúdios 

do belo.” (GLENN, 1976, p. 178, tradução livre). 
182 Ibidem, p. 179. 
183 O deísmo é uma postura filosófico-religiosa que admite a existência de um Deus criador, mas rejeita a 

ideia de revelação divina. A questão da existência de Deus é compreendida através da razão e não através 

dos elementos comuns das religiões teístas tais como a "revelação divina", os dogmas e a tradição. Para os 

deístas, a criação é revelada por intermédio da ciência e as leis da natureza e a própria estrutura do universo, 

tão complexa como é, é a prova de que existe um criador. 
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encontram no deísmo, assim como no paganismo, entretanto, há, para Melville, algo de 

falso nessas religiões, de forma que a jornada sublime já pode ser considerada condenada 

de início: a epopeia de um naufrágio anunciado do Pequod e sua tripulação. Há, neste 

sentido, um conflito interno entre as ideologias religiosas (o paganismo/deísmo e o 

cristianismo), sendo metonimicamente representado por Ahab/Moby-Dick e Starbuck184, 

respectivamente – o velho deus, pagão, deísta ou totêmico e o deus cristão, que salva e 

pune os infiéis. 

Se a relação entre Moby-Dick e o sublime se constrói, portanto, a partir de alguns 

elementos estéticos, tais como metáforas e comparações com aspectos arquitetônicos e 

geográficos, hipérboles e antíteses nos quais a baleia é mistificada e elevada – tal como 

na fórmula lacaniana para a sublimação – ao estatuto de Coisa, esta que denota algo para 

além da possibilidade de significação, então podemos depreender algumas relações 

preciosas entre o sublime e a problemática do falo, sendo a questão do desmembramento 

o nosso recorte para pensar a perda e o duplo fantasmático no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184 Starbuck - Primeiro imediato do Pequod. Personagem que questiona o julgamento de Ahab, o capitão. 

Ele é um Quaker que acredita no cristianismo e na interpretação do mundo a partir dele, mesmo sem ser 

necessariamente dogmático e impositivo em relação às suas crenças. Starbuck atua com uma força 

conservadora contra a loucura de Ahab.  
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O sublime e o trágico: palimpsesto romanesco e a hipótese de um metagênero velado 

em Moby-Dick 

 

 No item anterior, fizemos uma reflexão sobre a baleia branca enquanto objeto 

sublime (impossível de representar em sua dimensão abissal integral) e sua relação com 

a pulsão de morte, esta que atua no campo da repetição, fora do eixo do simbólico, 

descosturando sentidos/significados sob um imperativo de caos e destrutividade. Se 

Tânatos, a pulsão de morte, trabalha no sentido do desligamento/descolamento entre 

significante e significado, Eros, a pulsão de vida, opera no sentido oposto, isto é, de 

ligação, de elo, acoplamento temporário entre significante e significado. Quando Ishmael, 

o narrador de Moby-Dick, diz que é preciso escrever a baleia extensivamente, num gesto 

tão grandioso e exaustivo quanto esquartejá-la, uma vez que um livro poderoso só pode 

advir de um tema tão poderoso quanto, tal esforço de escrita se encontra sob o imperativo 

de Eros, isto é, da vida, ainda que sombreado, rajado pela influência da pulsão de morte. 

 O esforço (o artesanato) da escrita se inscreve no que pode ser chamado de 

trabalho de Eros; todavia, como vimos anteriormente, o ato da escrita, assim como outras 

atividades artísticas e religiosas, encontra-se sob o registro da sublimação e, portanto, 

esta, como descrita por Freud, é, como tal, uma das vicissitudes da pulsão – o único 

destino que exclui a finalidade da satisfação sexual. Essa distinção da sublimação entre 

os demais destinos da pulsão a torna um campo propício para a ascensão da pulsão de 

morte, visto que Eros, com sua orquestra de pulsões sexuais e de autoconservação, 

permanece em desvantagem, pois a satisfação sexual é retirada do jogo. A tragédia, 

enquanto gênero, é talvez um dos testemunhos mais bem-sucedidos dessa operação em 

que falham os esforços de Eros, isto é, os esforços das pulsões de vida não conseguem 

sobrepujar a dominância da morte. A tarefa de escrever a baleia aqui, é, sem dúvida, 

colossal e não termina bem, é sabido. Vamos examinar a seguir as relações entre o 

sublime e trágico e por que alguns autores e comentadores gostam de comparar Moby-

Dick a uma tragédia grega ou ainda a uma tragédia shakespeariana.  

 No item anterior, estabelecemos as bases da discussão do sublime em Moby-Dick 

e, agora, a proposta é circunscrever o que estamos chamando de um contínuo entre a 

teoria do sublime e a emergência do trágico no lastro desse pensamento. No livro O 

sublime e o trágico, Friedrich Schiller busca, a partir de Kant, avançar na investigação 

das relações entre o sublime e a arte, dando ênfase à intensidade da experiência estética 
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artística, operando uma transposição na noção precursora do sublime vinculado apenas à 

natureza. Em seu primeiro ensaio sobre o sublime (1793), Schiller define a noção de 

“objeto sublime”: “aquele diante do qual ‘nossa natureza sensível sente suas limitações, 

enquanto nossa natureza racional sente sua superioridade, sua liberdade de limitações, 

portanto, um objeto contra o qual levamos a pior fisicamente, mas sobre o qual nos 

elevamos moralmente, i.e., por meio das ideias’” (SCHILLER, 2011, p. 87-88). 

Baseando-se na dupla relação de dependência e independência, Schiller propõe a 

substituição dos termos kantianos sublime matemático e sublime dinâmico por uma nova 

nomenclatura: sublime teórico e sublime prático. A compreensão do sublime em Schiller 

leva em consideração, portanto, o entendimento da experiência estética segundo dois 

impulsos que conectam o humano e a natureza, o impulso de conhecimento, ligado ao 

plano teórico, e o impulso de autoconservação, ligado ao plano prático185. Nesse sentido, 

o sublime prático, por proporcionar uma experiência consideravelmente mais intensa, 

ligada à vivência do pavor, tem precedência sobre o sublime teórico, que, por sua vez, 

estaria mais relacionado com objetos experimentados como infinitos, incapazes de ser 

contemplados em sua magnitude pelas capacidades humanas de imaginação e abstração. 

 O sublime prático de Schiller será ainda subdividido em sublime contemplativo e 

sublime patético (derivado de pathos, sofrimento), esse último ao qual se dedica com 

maior vigor do que o primeiro. É em sua análise do sublime patético que Schiller 

estabelecerá uma linha de raciocínio que desembocará no pensamento do trágico, pois, 

segundo o filósofo, as duas condições exigidas para existência de um levam naturalmente 

às condições de existência do outro: 

 

Em primeiro lugar, uma representação vivaz do sofrimento, de forma a 

despertar o afeto compassivo com intensidade apropriada. Em segundo 

lugar, uma representação da resistência contra o sofrimento, de forma a 

chamar à consciência a liberdade interna do ânimo. Somente por meio 

da primeira, o objeto se torna patético, apenas por meio da segunda, o 

objeto se torna sublime. 

Deste princípio, seguem as duas leis fundamentais de toda arte trágica. 

Estas são: em primeiro lugar, a apresentação da natureza que sofre; 

em segundo lugar, a apresentação da autonomia moral no sofrimento. 

(SCHILLER, 2011, p. 51, grifos nossos) 

 

 Dessa maneira, a capacidade de autonomia diante das forças naturais, isto é, uma 

espécie de superioridade, vitória moral sobre a natureza frente ao conflito oriundo dos 

                                                           
185 Ibidem. 
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impulsos de autoconservação (que geram a experiência de temor) e a capacidade de 

autodeterminação da própria vontade, geraria, de acordo com Pedro Süssekind, filósofo 

e comentador de Schiller, um ânimo subjetivo no qual o homem seria capaz de sentir “a 

sublimidade de sua própria destinação”186. De acordo com Schiller, portanto, apenas por 

intermédio da arte trágica a morte seria eficiente e conceitualmente decomposta, 

destruída, posto que a tragédia “produz e intensifica a experiência do sublime”187. O 

dispositivo que a tragédia opera tem como mecanismo pôr o homem em contato direto 

com a lei racional por intermédio de uma desgraça fictícia a fim de libertá-lo da 

causalidade natural, no entanto, sem deixá-lo indefeso, desamparado, como aconteceria 

fora da esfera ficcional: “Por isso a liberdade pode ser definida como a possibilidade de 

um símbolo da liberdade, ou uma encenação da ideia de liberdade, uma apresentação do 

que não é apresentável pelo entendimento”188. 

 Pedro Süssekind dirá que, na antiguidade, a experiência trágica estava relacionada 

não apenas à ideia de liberdade, mas a uma função social bem definida, na qual o herói 

cumpriria o papel de reconectar o aspecto individual de si mesmo com uma totalidade na 

medida em que a catarse produzida pela encenação de seu sofrimento produziria, por sua 

vez, uma espécie de “purificação”189. O caráter intrinsecamente subversivo da tragédia 

seria, de acordo com Adorno e Horkheimer, subvertido pela cultura de massa de maneira 

a servir como uma advertência contra aqueles que desafiassem o status quo, anunciando 

a destruição de tudo aquilo contrário à sua manutenção.  

No item a seguir, discutiremos brevemente a relação de Moby-Dick com a tragédia 

tal como pensada pelos antigos e pelos renascentistas (sobretudo pelo Bardo, 

Shakespeare) na medida em que verificamos as articulações entre a estrutura fragmentada 

do romance de Melville e a própria questão da forma metamórfica do romance enquanto 

gênero – a tragédia como um eco em Moby-Dick, retraçando e reproduzindo em sua forma 

híbrida a própria história do gênero romanesco no cânone ocidental. Podemos, nesse 

sentido, inferir a existência de um palimpsesto velado de textos e formas anteriores e 

paralelas às do romance monológico bakhtiniano e, dessa maneira, a discussão da forma 

em Moby-Dick, no capítulo anterior, conduz-nos de modo natural e necessário à discussão 

de gênero na obra: o romance fragmentado de Melville desvela, em sua própria 

                                                           
186 Ibidem, p. 86-87. 
187 Ibidem, p. 100. 
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 
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performance textual, a construção de um metagênero, isto é, um gênero que fala 

transversalmente de si mesmo, de sua composição e sua decomposição no próprio texto. 

A discussão de gênero em Moby-Dick inclui, portanto, a nossa hipótese de trabalho sobre 

a presença de ecos e duplos transfigurados de outros gêneros na trama textual, 

mimetizando a própria metamorfose do romance enquanto gênero de maneira análoga à 

que um embrião humano, em seus primeiros estágios de desenvolvimento, reproduz – 

entre brânquias e caudas vestigiais – toda a história da evolução da espécie no próprio 

corpo, antes de assumir sua forma humana derradeira. 
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“Não há nada mais épico do que o mar”190– a shakespearianização de Moby-Dick  

 

Discutimos um pouco da influência de Shakespeare na linguagem artesanalmente 

burilada de Herman Melville em Moby-Dick, esse “romance” considerado uma obra de 

arte do Romantismo americano, tendo sido construído, não obstante, sobre uma narrativa 

de viagem. O uso de ritmos similares à métrica de versos brancos, passagens de coro, 

juramentos e outros tratamentos solenes fazem eco às leituras que Melville houvera feito 

de Shakespeare, como vimos no capítulo anterior191. 

A tragédia de Shakespeare, Rei Lear (1608), é extensamente mencionada por 

críticos192 como uma das presenças literárias mais marcantes no romance e, mais do que 

isso, o personagem principal, Lear, parece ser um dos modelos a partir dos quais Melville 

teria se inspirado para a composição de seu herói/anti-herói, o Capitão Ahab: “What ties 

them [Lear and Ahab] together is not only their overabundant quest for meaning, if ever, 

but their obsession with pursuing their targets.”193 (EGLOFF; FUCHS; JACOBSON, 

2017, p. 15). 

Stanley Geist (1939, p. 639) caracteriza Ahab como herói trágico, destacando a 

sua postura desafiadora, que ele compara à de Prometeu e seu orgulho titânico, que instiga 

os poderes de todas as esferas superiores. Sobre tal orgulho, desafiador da ira dos deuses, 

                                                           
190 Sobre essa citação, reportamo-nos a esse excerto do texto “A crise do romance – Sobre Berlin, 

Alexandersplatz, de Döblin”, de Walter Benjamin: 

“Poderíamos responder à teoria do 'roman pur' dizendo que o romance é semelhante ao mar. Sua única 

pureza está no sal. Qual o sal desse livro? Acontece com o sal épico o mesmo que com o sal químico: ele 

torna mais duráveis as coisas às quais se mescla. E a durabilidade é um critério da literatura épica, num 

sentido inteiramente distinto da durabilidade que caracteriza os demais gêneros literários.” (BENJAMIN, 

1987c, p. 59). 
191 “Critical observations of these echoes range from Mathiessen's noting of the blank verse rhythms 

employed by Ahab in ‘The Quarterdeck’ and the similar uses of oath and ceremony (as in the pledge with 

harpoon cups and Hamlet's swearing Horatio and Marcellus to secrecy), to minor echoes involving specific 

words or phrases.” (COPE, 1999, p. 1). 
192 “King Lear’s counterpart in Moby-Dick is Captain Ahab. He was named after the Old Testament ruler 

King Ahab who provoked the Israelites’ God more than any king before. Metaphysically speaking, Melville 

deliberately endows Captain Ahab with features that are characteristic of Satan. But Ahab does not embody 

Satan; he is rather a human creature with characteristics that seem to resemble Satan’s. […] He is 

completely obsessed with the hunt for the whale who seems to be the embodiment of divine power. On the 

one hand, Ahab is a rebel against the inscrutable forces in the universe, but a seeker for truth on the other. 

But Ahab does not realize that the truth lies within himself. […] He does not realize that his monomaniac 

behavior is pathological. Not the whale but himself stands in the way. Ahab’s self and the whale as the 

object that he projects onto are not equated in an adequate weighting. Thus, he puts the evil side in the 

whale on a pedestal and represses his own share of his inner conflict.” (EGLOFF; FUCHS; JACOBSON, 

2017, p. 16). 
193 “O que liga os dois [Lear e Ahab] não é somente sua senda superabundante por significado, mas sua 

obsessão em perseguir seus alvos.” (EGLOFF; FUCHS; JACOBSON, 2017, p. 15, tradução livre). 
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Geist afirma uma herança do espírito autoconfiante emersoniano, uma vez que essa 

autonomia diante do divino é justamente alcançada na experiência trágica194.  

Lewis Mumford, em seu artigo publicado em 1929 sobre Herman Melville, 

caracteriza Moby-Dick como poema épico. O autor alega que, embora tipograficamente a 

forma de Moby-Dick seja abarcada pela do romance, isto é, longas passagens e vários 

capítulos em prosa, seu ritmo e polifonia podem ser considerados versos brancos 

fragmentados ou prosa cadenciada. Segundo o crítico, assim como Edgar Allan Poe, 

Melville era capaz de sustentar o tom poético ao longo de extensas passagens narrativas, 

hibridizando-as ao criar um aspecto sinfônico em seu conjunto (MUMFORD, 1929, p. 

123-124). 

A singularidade da forma em Moby-Dick – ou talvez seja melhor dizer pluralidade 

da forma, dada a sua variedade – se faz acompanhar também por um trabalho mimético 

no que se refere aos gêneros clássicos. Sobre a visão da tragédia em Moby-Dick, destaca-

se Richard B. Sewall, com seu livro The Vision of Tragedy (1950). Um dos aspectos 

intrigantes levantados por Sewall é o papel de Ishmael na contenda de Ahab e a baleia 

branca. O crítico sinaliza como capital o momento em que o narrador, Ishmael, une-se à 

jornada monomaníaca do capitão, pois é a partir daí que a grande ação dramática do 

romance tem seu desenrolar. É quando o desejo de Ahab se torna também o de Ishmael 

que a narrativa se encaminha para o ápice do seu arco dramático, como salienta Sewall 

(1950, p. 696). Ahab, com toda a sua humanidade, e também seu sultanismo, parece 

imbuir-se de uma disputa que ultrapassa a sua própria dimensão individual: 

 
He drops his one salt tear into the great Pacific. But more than this, his 

feud, like Job’s and Prometheus’ and Lear’s is not entirely his own. He 

is no Byronic hero kissing himself loose from the moral universe in 

ironic bitterness. He took upon himself what he conceived to be the 

burden of humanity. He faced the darkness as he saw it. Starbuck 

reconciled it with his traditional beliefs; Stubb and Flask laughed it off; 

Ishmael saw it and adopted his “desesperado philosophy”. Only Ahab 

felt what “some deep men feel”: “that intangible malignity which has 

been from the beginning” — whatever it is in nature that makes these 

hard hearts, whatever oppresses, bewilders, and bears man down. Like 

                                                           
194 “It has in it, to be sure, something of the self-reliant spirit, but is, at bottom, a corollary to the belief that 

man becomes god-like in attaining the tragic vision. None but the mighty could look into the heart of 

darkness, and it was sheer hypocrisy to pretend ignorance of one’s own might. If the sense of sorrowful 

greatness which accompanied the tragic vision was illusory, it was yet a clear intuition rather than a wishful 

thought imposed upon experience: there was no mistaking the fact of sorrow, and no mistaking the 

instinctive supposition that sorrow was a nobler emotion than joy.” (GEIST, 1939, p. 639). 
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Job and Lear, he saw his misfortunes as a sign of the common lot; and 

like them he struck back.195 (SEWALL, 1950, p. 700) 

 

De acordo com Sewall, a obra nem justifica tampouco condena Ahab e é 

justamente daí que se consolida a ação trágica, pois a tragédia testemunha a ambiguidade 

moral de cada ação196. Essa ambiguidade moral parece ser uma chave possível para pensar 

a filiação de Moby-Dick dentro da tradição clássica da tragédia. Ao final do livro, decanta 

um sentimento de inquietação, pêndulo entre horror e compaixão, fé e dúvida: “Doubts 

of all things earthly, and intuitions of some things heavenly; this combination makes 

neither believer nor infidel, but makes a man who regards them both with equal eye”197 

(MELVILLE, 2004, p. 508). O caráter ambivalente do tratamento da tragédia no romance 

nos dá notícia, em alguma medida, da posição subjetiva do próprio autor e de uma 

dualidade com a qual duela e opera, como um acrobata, o seu artifício sinuoso de 

escritura. 

De acordo com Egloff et al, haveria em Moby-Dick um uso fecundo das lendas, 

fábulas e do folclore baleeiro por parte de Herman Melville. Mais do que ornamentos 

narrativos com uma função puramente decorativa, Melville teria se debruçado sobre a 

temática de maneira análoga àquela com a qual Homero, Virgílio e Camões teriam se 

dedicado a outras fontes folclóricas e míticas contemporâneas a ele. É natural que os 

personagens criados por Melville denunciem em seus traços, caráter e motivações alguns 

dos conflitos ideológicos, religiosos e políticos de seu tempo. A tragédia renascentista, 

por exemplo, reflete, por sua vez, uma transformação na filosofia moral vigente, assim 

como uma ênfase na psicologia individual, que sinalizava a gênese de uma subjetividade 

que desembocaria em um modelo de sujeito distinto do da tragédia clássica. O herói 

trágico elaborado por Shakespeare na Renascença sugeria a emergência de uma nova 

ordem moral na qual os deuses, Deus ou a divindade sobrenatural não possuíam mais o 

mesmo papel e influência no curso da ação dramática (como nos autos medievais de 

                                                           
195 “Ele derrama uma única lágrima salgada no grande Pacífico. Mas mais do que isso, sua contenda, como 

a de Jó, Prometeu e Lear, não pertence apenas a si mesmo. Ele não é um herói byroniano que se permite 

ficar livre do universo moral em ironia amargurada. Ele traz sobre si o que concebe como o fardo da 

humanidade. Ele encara a escuridão tal como a vê. Starbuck a enxerga, reconciliando-a com suas crenças 

tradicionais; Stubb e Flask riem dela; Ishmael vê e adota sua ‘filosofia desesperada’. Apenas Ahab sentiu 

o que ‘alguns homens profundos sentem’: ‘aquela malignidade intangível que estava lá desde o princípio’—

aquilo que existe na natureza e é responsável por endurecer esses corações, aquilo que oprime, aturde e 

verga os homens. Como Jó e Lear, ele viu suas desgraças como um signo de um quinhão comum; e como 

ambos, ele buscou sua revanche.” (SEWALL, 1950, p. 700, tradução livre). 
196 Ibidem.  
197 “Dúvidas sobre todas as coisas terrenas e intuições de algumas coisas celestiais; essa combinação não 

faz de ninguém nem crente nem infiel, mas um homem que a ambas estima com os mesmos olhos. 

(MELVILLE, 2013, p. 395, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Sousa). 
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milagres), ainda que estivessem presentes enquanto elementos funcionais da narrativa 

(EGLOFF; FUCHS; JACOBSON, 2017, p. 15).  

David Cope (1999) defende, por sua vez, que Ahab estaria muito mais próximo 

de Macbeth do que de Lear, pois ambos estariam em dois grupos distintos de heróis/anti-

heróis trágicos. Enquanto Lear incorpora o tipo de herói representado por um homem 

bom, enovelado, contudo, por circunstâncias causadas por si mesmo; Ahab, em 

contrapartida, estaria muito mais afinado com o herói faustiano ou maquiavélico que se 

acredita em posse de uma espécie de autorização divina para fazer valer sua vontade, para 

então, em seguida, ser destruído, derrotado pela mesma divindade que o favorecera em 

primeiro lugar198.  

Mesmo em meio a uma grande variedade de personagens na produção trágica 

contemporânea a Shakespeare, Cope descreve, entretanto, dois tipos de heróis trágicos na 

Renascença: o bom homem enredado em circunstâncias de sua própria autoria ou para 

além de seu controle (como Lear e Hamlet) e o calculista, que pode ser tanto um homem 

de boa índole tentado por seu orgulho ou ambição a ocupar o papel de vilão como Fausto, 

Macbeth e, em certa medida, o próprio Capitão Ahab, ou um homem inescrupuloso e 

maquiavélico, que, ao mesmo tempo, horroriza e fascina a plateia, com sua ambiguidade 

e astúcia199.  

O padrão representado pelo herói ambicioso e calculista suscita no leitor, segundo 

Cope, um sentimento paradoxal diante do desfecho trágico, pois, a despeito do alívio que 

sua derrota possa evocar-nos, a perda de um personagem tão potente e com tanta 

motivação traz uma certa melancolia, acompanhada de uma certa ironia. Nesse sentido, 

ao criar seu Ahab, ele estaria deliberadamente engendrando uma versão americana do 

herói trágico elisabetano-jacobino, este modelo de herói que já havia sido expandido a 

partir de um modelo senecano baseado na teoria aristotélica200.  

                                                           
198 “Using elements from a variety of Shakespearean characters, Melville creates in Ahab a thoroughly 

traditional Machiavellian herovillain after the likes of Macbeth, adapting the obsessive ambition of the 

over-reacher to his American whaling captain's tyranny over his crew and obsessive pursuit of the white 

whale and the god that lies beyond it.” (COPE, 1999, p. 10). 
199 Ibidem, p. 5. 
200 “Perhaps Melville's most important Shakespearean adaptation, however, was in his attempt to construct 

an American tragic hero-villain in the mold of such Elizabethan-Jacobean Machiavels and overreachers as 

Marlowe's Mortimer, Shakespeare's Macbeth, or Jonson's Sejanus. These characters, as well as doomed 

heroes like Hamlet or Lear, all reify the Arisotelian tragic hero in his basic outline. Such a character must 

be directly connected to the power of the state so that his fall will shake the represented society to its core, 

and though he may be a superior man in many respects, he must also share enough common human traits 

so that the audience will be able to relate to him. Further, he must possess some kind of flaw which causes 

his downfall […]” (COPE, 1999, p. 4-5). 
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Melville estaria, portanto, fazendo uso consciente de alguns modelos canônicos a 

fim de conferir à literatura norte-americana uma reivindicação de grandeza, como ele 

havia profetizado em Hawthorne and His Mosses: "men not very much inferior to 

Shakespeare are this day being born on the banks of the Ohio. And the day will come, 

when you shall say who reads a book by an Englishman that is a modern?" (“homens não 

muito inferiores a Shakespeare estão a nascer hoje nas margens do Ohio. Chegará o dia 

em que vocês dirão quem lê um livro escrito por um inglês moderno?")  – escrever, assim, 

o grande romance americano e instaurar uma tradição literária nacional da qual ele 

pudesse se orgulhar de fazer parte. 

 Em sua obra ensaística Call me Ishmael (1947), o poeta e crítico Charles Olson 

faz uma análise de Moby-Dick dando continuidade à sua dissertação de mestrado. 

Utilizando uma linguagem literária, vigorosa e assertiva, Olson alude a um importante 

princípio de funcionamento trágico na obra de Melville. Ele entende haver uma relação 

de continuidade entre o histórico democrático da América de Melville e o apelo dramático 

da tragédia em Shakespeare. Olson vislumbra, assim, uma interessante alegoria dramática 

da democracia na arquitetura trágica de Moby-Dick: 

 

As the strongest force Shakespeare caused Melville to approach tragedy 

in terms of the drama. As the strongest social force America caused him 

to approach tragedy in terms of democracy. 

It was not difficult for Melville to reconcile the two. Because of his 

perception of America: Ahab […] 

Ahab is the FACT, the Crew the IDEA. The Crew is where what 

America stands for got into Moby-Dick. They’re what we imagine 

democracy to be. They’re Melville’s addition to tragedy as he took it 

from Shakespeare. He had to do more with the people than offstage 

shouts in a Julius Caesar. This was the difference a Declaration of 

Independence made.201 (OLSON, 1947, p. 69-70, grifos nossos) 

 

 Herman Melville teria sido um pioneiro na literatura norte-americana, afirma 

Olson. Sua incursão na linguagem – um dialeto próprio, híbrido, criado especialmente 

para seus marinheiros, nativos e quacres com métrica elisabetana - faz de Moby-Dick um 

livro desigual, difícil, fragmentado, mas sem precedentes no cânone literário de língua 

                                                           
201 “Através de sua poderosa força, Shakespeare fez Melville abordar a tragédia em termos de drama. 

Enquanto potência social, a América do Norte o fez abordar a tragédia em termos de democracia.  

Não foi dificil para Melville reconciliar ambos. Por conta de sua percepção da América: Ahab […] Ahab é 

o FATO, a tripulação, a IDEIA. A tripulação representa a América em Moby-Dick. Os membros da 

tripulação são o que pensamos da democracia. Eles são a contribuição de Melville à tragédia tal como ele 

tomou emprestado de Shakespeare. Ele tinha que fazer mais do que gritar nas coxias de um Júlio César. 

Essa é a diferença que uma Declaração de Independência faz.”  (OLSON, 1947, p. 69-70, tradução livre). 
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inglesa. A costura dos inúmeros elementos míticos e científicos, bem como as referências 

religiosas, literárias e filosóficas, fazem do trabalho de Melville sui generis e denota uma 

ambição literária de grande porte, assim como a de seu herói trágico, Ahab, como sugere 

Olson202.   

Half-horse/half-alligator – metade cavalo, metade jacaré. É assim que Olson 

descreve Herman Melville. O uso de uma imagística animal para descrevê-lo é bastante 

interessante. Evoca um sentido de dupla capacidade exploratória por parte do autor: o 

cavalo, no domínio da terra firme, a explorar as planícies em seu veloz galope; e o jacaré, 

criatura aquática e também terrestre, a habitar tanto os domínios pantanosos, lacustres, 

quanto os terrenos. Temos, desta forma, um Melville explorador e duplo, capaz de 

penetrar em dois mundos simultaneamente e descobrir – novamente – a América, como 

aponta Olson. O “casamento branco”, sem consumação, entre democracia e tragédia, 

afirma o crítico, diria respeito à impossibilidade presumida de unir diferentes paradigmas 

de mundo: o religioso, filosófico, o científico, o poético. Daí o caráter absolutamente 

fragmentário de Moby-Dick. Como discutimos no capítulo anterior, Moby-Dick confere 

corpo a um conflito de múltiplas cabeças – como a Hidra de Lerna – entre séculos da 

tradição ocidental: um embate entre paganismo e protestantismo cristão (e algumas de 

suas distintas vertentes), entre Antigo e Novo Testamento, entre mito e ciência, entre 

ateísmo e deísmo, e, finalmente, entre seus inúmeros precursores literários do cânone 

ocidental (Platão, Aristóteles, Homero, Shakespeare, Goethe, Carlyle, Hawthorne, para 

citar alguns) – relacionados de modo mais ou menos inconsciente. 

 Ao fabricar a baleia branca em seu livro, Melville criou seu deus, enuncia 

Olson203, enigmaticamente. Diante de todo o questionamento filosófico de Ishmael, do 

                                                           
202 “The man [Melville] made a mess of things. He got all balled up in Christ. He made a white marriage. 

He had one son die of tuberculosis, the other shoot himself. He only rode his own space once—Moby-Dick. 

He had to go fast, like an American, or he was all torpor. Half horse half alligator. 

[…] He was bound to. He was an original, aboriginal. A beginner. It happens that way to the dreaming men 

it takes to discover America . . . Melville had a way of reaching back through time until he got history 

pushed back so far he turned time into space. He was like a migrant backtrailing to Asia, some Inca trying 

to find a lost home. 

We are the last ‘first’ people. We forget that. We act big, misuse our land, ourselves. We lose our own 

primary. Melville went back, to discover us, to come forward. He got as far as Moby-Dick.” (OLSON, 1947, 

p. 13-14) 
203 “Melville wanted a god. […] Melville sought it: ‘Polar eternities’ behind ‘Saturn’s gray chaos’. Christ, 

a Holy Ghost, Jehovah never satisfied him. When he knew peace it was with a god of Prime. His dream 

was Daniel’s : the Ancient of Days, garment white as snow, hair like the pure wool. […] 

When he made his whale he made his god. Ishmael once comes to the bones of a Sperm whale pitched up 

on land. They are massive, and he is struck with horror at the ‘antemosaic unsourced existence of the 

unspeakable terrors of the whale.’”  
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desfecho trágico de Ahab, e sobretudo, frente a este imperativo subjetivo melvilleano de 

se criar um deus, é importante que façamos a pergunta (mesmo que não saibamos bem 

como responder): qual é o estatuto da diferença entre animais e humanos, e mais ainda, 

entre humanos e Deus? É o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ou o 

contrário? É justamente esse espaço lacunar de dúvida, de ambiguidade e paradoxo que 

será figurado, encenado, preenchido e esvaziado novamente pela tragédia. O enigma 

representado pela baleia branca nos faz formular algumas indagações tácitas – todas elas 

dificílimas, quiçá impossíveis de responder –, como a pergunta que levou o médico Frank 

Lynn Meshberger a identificar, em 1990, uma certa mensagem secreta no afresco A 

criação de Adão, de Michelângelo. Ao visitar o vaticano, o ginecologista do St. John's 

Medical Center na cidade de Anderson, Indiana, nos Estados Unidos, vislumbrou no 

manto escarlate que envolve Deus, o criador, e seus anjos na pintura o formato de um 

cérebro humano. Se era a intenção de Michelângelo ou não incluir tal mensagem 

subliminar em seu trabalho, ou mesmo se isso é puro alarde excessivamente imaginativo, 

de fato, não é tão importante para nós, pois o que interessa é o simples fato de que alguém 

fora capaz de estabelecer tal associação visual e, a partir daí, conjeturar uma série de 

teorias sobre o que isso poderia querer dizer. Qual é o significado? A criação do homem 

à imagem de Deus é uma fabricação da mente humana? É uma peça pregada pela 

disposição humana para a fé religiosa, isto é, uma disposição para a produção de mitos e 

para a subsequente defesa deles? Uma atração irresistível para aquilo que ultrapassa o 

humano? De uma certa forma, essas são perguntas análogas à que somos instados a 

formular diante de Moby-Dick. É humanamente possível manufaturar um deus, mesmo 

que na literatura? A baleia é escorregadia e abarca muitas ordens de representação, 

alegorias, metáforas, mas em si mesma, fecha-se em mistério e mergulha nas profundezas, 

permanecendo irredutível à interpretação. 

 Discutimos aqui e no capítulo anterior os elementos presentes em Moby-Dick que 

remontam tanto à tragédia clássica quanto à tragédia renascentista, em particular, aquelas 

produzidas por Shakespeare. Todavia, é importante investigar também a função da 

tragédia enquanto gênero para a fragmentação da estrutura de Moby-Dick. Afinal, todo o 

questionamento que levantamos no capítulo anterior sobre a forma híbrida, a estrutura 

                                                           
When Moby-Dick is first seen he swims a snow-hill on the sea. To Ishmael he is the white bull Jupiter 

swimming to Crete with ravished Europa on his horns: a prime, lovely, malignant white.” (OLSON, 1947, 

p. 82). 
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fragmentada e a dificuldade última de situar Moby-Dick enquanto romance nos conduzem 

à necessidade desta reflexão.  

Nesse ponto, constatamos que, a fim de investigar a questão da tragédia, faz-se 

necessário um exame breve das relações tecidas entre a poesia épica, a tragédia, e as 

metamorfoses do romance enquanto gênero, pois, dessa forma, na medida em que 

vislumbramos os processos de mutação através dos quais o romance se modifica, 

podemos situar também a figura do duplo velado, figura essa também metamórfica, assim 

como a estrutura do romance. Porque, como vimos no capítulo anterior, a estrutura 

fraturada de Moby-Dick, sua forma híbrida, leva-nos não apenas ao legado romântico da 

fragmentação da subjetividade ou ao salto moderno da crise nos gêneros, mas a um 

problema que diz respeito à própria estrutura fundamentalmente metamórfica do romance 

através dos séculos. 
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O romance como um duplo velado – a mimésis dentro da mimésis e a mise-en-abïme 

 

Em sua Poética, Aristóteles apresenta a poesia como uma arte mimética, isto é, da 

cópia, uma imitação da realidade. O artista/esteta/poeta seria aquele que imitaria, criaria 

(em última análise, mentiria) tendo por base elementos do mundo real. De acordo com 

ele, pode-se diferenciar uma poesia por meio de três aspectos: meio, objeto e modo. O 

meio se daria através do ritmo, do canto e dos versos, ao passo que o objeto pode ser 

trágico ou cômico e, por sua vez, o modo variaria através das vozes dos personagens – 

narrativo, quando predomina a voz do narrador sobre os demais e dramático, quando o 

narrador desaparece, dando o privilégio aos personagens.  

Sendo assim, o objeto da poética aristotélica pode se subdividir em duas 

categorias, sendo uma delas a tragédia, na qual o objeto se apresenta enquanto as ações 

de homens de grande valor e caráter. A outra categoria seria a comédia, onde o objeto se 

configura como as ações de homens de baixo valor e caráter. Ao comparar a epopeia e a 

tragédia, Aristóteles anuncia que a epopeia, assim como a tragédia, imita em versos os 

homens superiores, contudo é menos limitada quanto à duração do que a tragédia. Ele 

define, portanto, a tragédia enquanto uma imitação de caráter elevado, completa e de certa 

extensão, em linguagem ornamentada, atores atuando e não narrando, fazendo emergir o 

temor e a compaixão, tendo por efeito e objetivo final a catarse, que representaria a 

purificação das emoções invocadas durante a encenação. Na mimésis o poeta faria falar 

seus personagens enquanto que, na diegésis, o poeta narra falando em seu próprio nome, 

em primeira pessoa. A própria epopeia é considerada por Aristóteles um gênero híbrido, 

pois há tanto a narrativa quanto a mimésis (o gênero imitativo), ou seja, apresenta 

narrativa simples, diálogo e fala na terceira pessoa (DAMIÃO, 2007, p. 186-187).  

Em A Teoria do Romance, Georg Lukács estabelece um contínuo entre a epopeia 

e romance ao afirmar que ambos não diferem por suas intenções configuradoras, mas, 

sim, em função dos aspectos histórico-filosóficos que presidem a sua configuração. 

Lukács dirá que a epopeia busca dar forma a uma totalidade de vida fechada em si própria, 

ao passo que o romance, por sua vez, teria como objetivo descobrir e construir, através 

de sua forma, isto é, na ficção, a totalidade que jaz oculta na vida. Tal busca diz respeito 

diretamente à configuração do sujeito histórico, ou seja, o sujeito da época em questão, 

uma vez que, de acordo com o teórico, “todos os abismos e fissuras inerentes à situação 

histórica têm de ser incorporados à configuração e não podem nem devem ser encobertos 

por meios composicionais. Assim, a intenção fundamental determinante da forma do 
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romance objetiva-se como psicologia dos heróis romanescos: eles buscam algo.” 

(LUKÁCS, 2007, p. 60).  

Para Lukács, a forma é, na verdade, a tentativa de resolução de uma dissonância 

que diz respeito à própria existência, sendo o romance a epopeia de uma era “para a qual 

a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente”. Nesse sentido, a 

fragmentação seria parte constitutiva da experiência do sujeito e a interioridade reflexiva 

com a qual ele tem de se haver seria então a moeda a partir da qual o romance faria seu 

trabalho simbólico em busca de uma totalidade da vida, ainda que na ficção. Para Lukács, 

o romance seria “a forma do desenraizamento transcendental”, forma esta que, 

curiosamente, incorpora o tempo entre os seus princípios constitutivos. Segundo A teoria 

do Romance, as experiências temporais épicas, isto é, a esperança e a reminiscência, 

nascem da contenda contra a ação do tempo no domínio interno de ação do romance.  

 

Tanto para a épica quanto para a tragédia o verso não é um constituinte 

último, mas antes um sintoma profundo, um divisor de águas que lhes 

traz à luz a verdadeira essência da maneira mais autêntica e apropriada. 

O verso trágico é duro e cortante, isola e cria distâncias. Ele reveste os 

heróis com toda a profundidade de sua solidão oriunda da forma, não 

permite surgir entre eles outras relações que não as de luta e 

aniquilação; em sua lírica podem ressoar o desespero e a embriaguez 

do caminho e do fim, pode brilhar o caráter incomensurável do abismo 

sobre o qual oscila essa essencialidade, mas jamais irromperá. 

(LUKÁCS, 2007, p. 55) 

 

Segundo Walter Benjamin (1987a, p. 201), em seu célebre texto “O narrador”, a 

sabedoria (componente épico da verdade) estaria em extinção na modernidade, junto com 

a arte narrativa. Ligada à tradição oral e à memória, a narrativa estaria em franca 

desaparição na aurora da modernidade. O romance tem sua ascensão concomitante à 

emergência e consolidação da burguesia enquanto classe dominante, entretanto, de acordo 

com Benjamin, o romance, enquanto gênero híbrido, possuiria suas matrizes na epopeia 

clássica: 

 
Devemos imaginar a transformação das formas épicas segundo ritmos 

comparáveis aos que presidiram à transformação da crosta terrestre 

no decorrer dos milênios. Poucas formas de comunicação humana 

evoluíram mais lentamente e se extinguiram mais lentamente. O 

romance, cujos primórdios remontam à Antiguidade, precisou de 

centenas de anos para encontrar na burguesia ascendente, os elementos 

favoráveis a seu florescimento. Quando esses elementos surgiram, a 

narrativa começou pouco a pouco a tornar-se arcaica; sem dúvida, ela 

se apropriou de múltiplas formas, do novo conteúdo, mas não foi 



156 
 

determinada verdadeiramente por ele. Por outro lado, verificamos que 

com a consolidação da burguesia – da qual a imprensa, no alto 

capitalismo, é um dos instrumentos mais importantes – destacou-se uma 

forma de comunicação que, por mais antigas que fossem suas origens, 

nunca havia influenciado decisivamente a forma épica. Agora ela 

exerce essa influência. Ela é tão estranha à narrativa como o romance, 

mas é mais ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio 

romance. Essa nova forma de comunicação é a informação. 

(BENJAMIN, 1987a, p. 202, grifos nossos) 

 

 No trecho destacado, Walter Benjamin afirma a historicidade de determinadas 

formas literárias ao longo dos séculos, chamando a atenção para os fatores e condições 

responsáveis por suas configurações tal como se apresentam; no entanto, o autor também 

aponta para a existência de uma metamorfose operando lentamente sobre essas mesmas 

formas. A bela imagem da erosão na crosta terrestre, utilizada por Benjamin, evoca-nos 

a ideia de uma paisagem em formação, ou em transformação. Ou ainda, como ele mesmo 

coloca: a ideia de uma ruína dentro de/em/sobre/sob outra ruína, quando assinala que os 

provérbios são ruínas de antigas narrativas “nas quais a moral da história abraça um 

acontecimento, como a hera abraça um muro” (BENJAMIN, 1987a, p. 221). A imagem 

de uma ruína dentro de uma ruína nos remete ao conceito de mise en abîme, que pode ser 

traduzido por narrativa em abismo, termo cunhado por André Gide204 e referente a 

narrativas que contêm outras narrativas em si, por exemplo, um livro dentro de outro livro 

(a teoria dos dois – ou três – Moby-Dicks), ou um conto de outro. A mise en abîme pode 

ser encontrada não apenas na literatura, mas também nas artes visuais e no cinema. 

Exemplos pictóricos de mise en abîme na pintura incluem o famoso quadro Las meninas, 

de Diego Velázquez205, no qual um espelho permite situar o pintor dentro do próprio 

quadro da infanta real espanhola e suas damas de companhia. Além disso, a ideia de uma 

                                                           
204 Em 1892, refletindo sobre a relação multívoca que um livro produz sobre o próprio autor, ou seja, o 

efeito de retorno da escrita sobre aquele que escreve, André Gide formula, em seus diários, o rascunho do 

que viria a tornar-se o conceito de mise en abyme:  

“Eu quis indicar, nessa Tentative Amoureuse, a influência do livro sobre aquele que o escreve, e durante a 

própria redação. Pois saindo de nós, ele nos muda, ele modifica o andamento das nossas vidas; como se vê 

em física esses vasos móveis suspensos, cheios de líquido, recebem um impulso, quando se esvaziam, no 

sentido oposto ao escoamento do líquido que eles contêm. ‘Nossas ações agem sobre nós tanto quanto nós 

agimos sobre elas’, diz George Eliot [...] 

Nenhuma ação sobre uma coisa, sem retroação desta coisa no sujeito que age. É uma reciprocidade que eu 

quis indicar, não mais nas relações com os outros, mas consigo mesmo. O sujeito que age é si; a coisa que 

retroage é um sujeito que se imagina. É então um método de ação sobre si mesmo, indireto, que eu dei aí e 

é também muito simplesmente um conto.” (GIDE, 1893, p. 40-41, tradução Olga M. M. Carlos de Souza). 
205 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599 – 1660) foi um pintor espanhol barroco da chamada Era 

de Ouro, que trabalhou diretamente na corte do Rei Filipe IV, produzindo retratos dos membros reais e 

obras que registraram acontecimentos de tremenda importância história. Sua obra-prima Las Meninas ficou 

pronta em 1656. 
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ruína antiga recôndita em uma paisagem metamorfoseada remete de modo oblíquo e 

delicado à questão da memória (tal como entendemos), pedra filosofal da discussão de 

Benjamin no mesmo trabalho. Ele especifica que Mnemosyne, a deusa da reminiscência, 

era a musa da poesia épica para os gregos antigos, i.e., ocupava um lugar matricial 

indiferenciado entre as diversas formas épicas, primordialmente, no que diz respeito à 

narrativa e ao romance. Entretanto – Benjamin rebate – quando “no decorrer dos séculos 

o romance começou a emergir do seio da epopeia, ficou evidente que nele a musa épica 

– a reminiscência – aparecia sob outra forma [...] na narrativa”, acarretando uma guinada 

histórica (BENJAMIN, 1987a, p. 211). 

Uma oposição se estabeleceria, assim, entre a musa ainda indiferenciada da 

narrativa e a musa do romance (habitante, por assim dizer, adormecida da epopeia). 

Segundo Benjamin, a musa da narrativa já era pressentida na poesia épica, como ilustram 

as invocações às Musas na abertura dos poemas homéricos. Enquanto uma das musas, a 

rememoração, representa a memória que se perpetua no romance, cristalizando-se, a outra 

faz-se breve, fugaz e esquiva na memória do narrador. A rememoração se destinaria a um 

herói e seu combate, esclarece Benjamin, enquanto a memória do narrador serviria a 

diversos fatos difusos, ou “[e]m outras palavras, a rememoração, musa do romance, surge 

ao lado da memória, musa da narrativa, depois que a desagregação da poesia épica apagou 

a unidade de sua origem comum na reminiscência” (BENJAMIN, 1987a, p. 211). Dessa 

maneira, a reminiscência, Mnemosyne, matriz primordial do que se tornariam as musas 

da epopeia, romance e narrativa, encontraria sua fragmentação e erosão histórica; é 

bipartida, portanto, em rememoração e memória.  

Em paralelo a este processo erosivo de lenta metamorfose das formas literárias, 

Benjamin salienta também uma outra mutação importante: a da morte. Atrelada à ideia 

de eternidade, a representação da morte encontra na atrofia da narrativa a sua respectiva 

inibição também. Com os séculos, a morte foi sendo escamoteada cada vez mais para 

longe do campo da experiência do visível, sendo higienizada e relegada para os ambientes 

distantes do seio familiar, pouco íntimos e com marcada impessoalidade. Assumindo 

amiúde um aspecto velado, a morte sai de cena na medida em que enfraquece o ethos 

épico-narrativo no qual a noção de eternidade tivera lugar privilegiado, para entrar, então, 

no campo do não-dito, no registro bordejante e transgressor das formas de discurso 

hegemônicas. Para Benjamin, inclusive, aquilo que atrairia o leitor no romance seria 

justamente a possibilidade “de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro” 

(BENJAMIN, 1987a, p. 214), restabelecendo a sua conexão perdida com a morte, 
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historicamente expulsa do discurso manifesto dominante. É precisamente neste ponto que 

faremos uma articulação com a ideia de romance carnavalesco e polifônico de Mikhail 

Bakhtin, construindo a hipótese de que Moby-Dick estaria sob a égide desta categoria.  

A partir da interpretação da obra de Mikhail Bakhtin, a semióloga e psicanalista 

Julia Kristeva cunha o conceito de intertextualidade. A intertextualidade é um conceito 

que pode se confundir facilmente com a noção de influência bloomiana206, mas a verdade 

é que, muito embora Antoine Compagnon as trate como equivalentes207 num dado 

momento, a comparação entre intertextualidade e influência é bastante complexa para 

compor uma tese inteira208. É importante considerar que a teoria bloomiana está mais 

voltada para a poesia, ao passo que as noções de Bakhtin estão mais ligadas aos textos 

em prosa. O reconhecimento da voz alheia no texto é feito por intermédio do leitor; no 

entanto, nem sempre esse leitor é capaz de realizar esse reconhecimento, por conta da 

resistência209 (no sentido psicanalítico). A angústia de influência bloomiana incide 

justamente no ponto cego em que o autor (que também é leitor nessa equação) não 

reconhece a influência, denegando-a, em virtude do excessivo peso do precursor, que 

impede o ato de autoria. A função da denegação na angústia de influência é, portanto, 

permitir ao autor a afirmação da instância autoral. No entanto, a intextualidade de Julia 

Kristeva parece ter surgido como uma espécie de fusão entre as ideias do formalismo de 

Bakhtin e o estruturalismo francês que estava em consolidação naquele momento. O 

                                                           
206 Verificar capítulo 3, itens “Hawthorne e a angústia de influência: o velamento do autor a partir de uma 

des-leitura de Harold Bloom” e “A angústia de influência e o duplo velado – a hipérbole da baleia”. 
207 “[...] a intertextualidade tende às vezes a substituir as velhas noções de ‘fonte’ e de ‘influência’, caras à 

história literária, para designar a relação entre os textos.” (COMPAGNON, 2010, p. 109). 
208 No artigo “A [in]distinção entre Dialogismo e Intertextualidade”, Lucas Vinícius de Carvalho Maciel 

propõe uma discussão sobre a distinção entre relações dialógicas internas e relações dialógicas externas, 

estabelecendo o papel fulcral do leitor: 

“Para Fiorin (2006, p. 184), o poema de Bandeira se estrutura a partir de negações da ‘poesia que idealiza 

a realidade’. Porém, entre essas negações, só ‘pode ser considerada intertextualidade a negação explícita 

dos versos de Raimundo Correia. As outras negações são da ordem da interdiscursividade’ [...] Assim, na 

concepção de Fiorin, a intertextualidade está ligada a certa exposição da palavra alheia, que deve ser 

reconhecida como alheia. As relações dialógicas não explícitas seriam do campo da interdiscursividade. 

A posição de Fiorin, porém, pode levar a certos embaraços, uma vez que sob a concepção de estar ‘explícito’ 

distingue-se uma noção de reconhecimento. Para entender a intertextualidade como uma relação dialógica 

‘explícita’ com a voz do outro, é preciso que o ouvinte ou leitor (re)conheça a voz alheia. Essa noção de 

intertextualidade leva a um conceito de relação entre enunciados em que é necessária a identificação de 

uma voz como pertencente ao outro. Se o leitor, por exemplo, não conhecesse o poema Plenilúnio, de 

Raimundo Correia, não se estabeleceria a intertextualidade com o texto de Bandeira?” (MACIEL, 2017, p. 

146). 
209 De acordo com o Vocabulário de Psicanálise, de Laplanche e Pontalis, “chama-se resistência a tudo que 

nos atos e palavras do analisando, durante o tratamento psicanalítico, se opõe ao acesso deste ao 

inconsciente. Por extensão, Freud falou de resistência à psicanálise para designar uma atitude de oposição 

às suas descobertas na medida em que elas revelavam os desejos inconscientes e infligiam ao homem ‘um 

vexame psicológico.’” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 458). 
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estatuto vertical da palavra no texto, de que fala Kristeva, seu funcionamento poético, que 

situa a palavra no texto em sua orientação para o corpus literário anterior ou sincrônico: 

 
Em Bakhtin, além disso, os dois eixos, por ele denominados diálogo e 

ambivalência, respectivamente, não estão claramente distintos. Mas 

essa falta de rigor é, antes, uma descoberta que Bakhtin foi o primeiro 

a introduzir na teoria literária: todo texto se constrói como mosaico de 

citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em 

lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade, e 

a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla. (KRISTEVA, 2005, 

p. 67-68, grifos nossos) 

 

 Essa ideia do texto enquanto mosaico de citações nos remete naturalmente a 

Moby-Dick e sua estrutura fragmentada, dupla, cheia de referências e precursores velados 

– e não tão velados. A ideia da evolução de um gênero também é levantada por Kristeva, 

sugerindo a metamorfose/erosão histórica a que se refere Benjamin: “Poder-se-ia, dessa 

maneira, levantar a hipótese de que toda evolução dos gêneros literários é uma 

exteriorização inconsciente de estruturas linguísticas em seus diferentes níveis. O 

romance, em particular, exterioriza o diálogo linguístico”210.  

Bakhtin vê o romance como um gênero em metamorfose, em constante mutação. 

O romance polifônico é, segundo Kristeva, aquele no qual a assim chamada estrutura 

carnavalesca é preservada, portanto, sendo tributário de uma ruptura literária, social, 

política e filosófica em relação à norma, isto é, ao romance tradicional, monológico. O 

conceito bakhtiniano de dialogismo implicaria, de acordo com a autora, o duplo, a 

linguagem e uma outra lógica211. Kristeva expõe o que ela chama de um “duplo caráter 

da linguagem”: sintagmático, realizando-se na extensão, na presença e pela metonímia, e 

sistemático, na associação, na ausência e pela metáfora212. Graças a essa duplicidade, o 

contínuo dialogismo-intertextualidade dá lugar à ideia de ambivalência: 

 
Assim, o dialogismo bakhtiniano designa a escritura simultaneamente 

como subjetividade e como comunicatividade, ou melhor, como 

intertextualidade; face a esse dialogismo, a noção de pessoa-sujeito da 

escritura começa a se esfumar para ceder lugar a uma outra, a da 

ambivalência da escritura. [...] 

O termo ambivalência implica a inserção da história (da sociedade) no 

texto e do texto na história; para o escritor, essas implicações são uma 

única e mesma coisa. (KRISTEVA, 2005, p. 71) 

 

                                                           
210 Ibidem, p. 68-69. 
211 Ibidem, p. 73-74. 
212 Ibidem, p. 69. 
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Haveria também uma associação entre o senso carnavalesco do mundo e a 

imagística do grotesco. De acordo com Rezapour e Abbasi (2014), o carnavalesco e o 

grotesco seriam movimentos anárquicos que buscariam neutralizar ou aniquilar 

temporariamente as hierarquias, desafiando a ordem dominante estabelecida. Alguns 

traços tipicamente associados ao estilo grotesco são o exagero, a hipérbole e o excessivo, 

nuances encontradas em abundância em Moby-Dick. Rezapour e Abbasi defendem que o 

grotesco carnavalesco possui uma estrutura binária por excelência, visto que o riso, a 

linguagem e os símbolos nele presentes possuem intrínseca dualidade (2014, p. 4259). 

Em Moby-Dick, temos, então, Melville em oposição à cultura do século dezenove, pois o 

modelo de herói autoconfiante emersoniano – com sua autonomia criativa e filosófica – 

é utilizado para a criação de ninguém menos do que Ahab, o capitão monomaníaco e 

tirânico, que impõe, acima do limite da destruição, sua vontade pétrea sobre toda a 

tripulação do Pequod.  Dentre outros elementos grotescos, os autores sinalizam a questão 

do corpo desmembrado de Ahab como uma contribuição preciosa para pensar a 

carnavalização de Moby-Dick213. 

A perna perdida e sua subsequente substituição por uma prótese de osso de baleia 

traz uma série de ressonâncias simbólicas e fantasmáticas que poderiam ser pensadas 

como a instauração de uma espécie de membro fantasma214, cujo funcionamento remete 

à perda – e por associação, à morte –, mas também a uma forma de renascimento, onde 

Ahab retorna à “vida” transfigurado, com um componente-baleia que lhe é anexado, 

dando lugar a uma metamorfose animal simbólica e fantasmática no próprio corpo do 

personagem. A ferida na virilha, o comprometimento da perna e da locomoção do capitão 

fazem um eco à figura do Rei Pescador, personagem do ciclo arturiano que é conhecido 

por seu grave ferimento nas pernas e na virilha, sendo incapaz de locomover-se por conta 

própria. O Rei Pescador tem sua primeira aparição literária no romance não finalizado de 

Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal ("Perceval, a História do Graal"), mas 

suas origens remontam à mitologia céltica. Em virtude de seu ferimento e de sua 

                                                           
213 “One of the instances of the grotesque body is that of the captain of the Pequod, Ahab. Ahab who has 

lost his leg in an expedition to hunt Moby Dick has become obsessed with the whale and replaced the 

amputated leg with a whale bone. In the chapter ‘Ahab's Leg’, the monomaniac is comically hit in the groin 

when his prosthetic leg brakes under his weight. Meditating on this event, Ishmael concludes that Ahab has 

not only lost his leg to Moby Dick but is also sexually wounded, he is in fact castrated and sterile. Saying 

that the pain Ahab feels breaking his peg leg is ‘the direct issue of a former woe’ clarifies the doubts of 

Ahab's castration. The prosthetic leg is an obvious symbol for his sexual wound and is taken by many as a 

substitute for his phallus.” (REZAPOUR; ABBASI, 2014, p. 4266). 
214 Discutiremos mais esse ponto no último capítulo. 
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decorrente impotência, o seu reino sofre assim como ele, o reino como um duplo de si, 

tornando a terra infértil e improdutiva. Na versão de Chrétien de Troyes, Perceval (ou 

Parsifal) descobre que tem o poder de curar o Rei Pescador ao questionar sobre o Graal. 

Não podemos deixar de encontrar algumas perturbadoras semelhanças entre a descrição 

do capitão do navio, sobretudo no capítulo “Ahab’s leg” (“A perna de Ahab”), e a figura 

do Rei Pescador, ferido e inválido, com a perna incapacitada – ferimento que pode ser 

lido como uma castração simbólica para ambos. Parsifal, o jovem herói que salva o rei e 

também o reino, teria seu duplo em Ishmael, o narrador que, por sua vez, não é capaz de 

salvar nem o rei/capitão, tampouco o reino/tripulação/navio, mas é, sim, apto a narrar a 

história. Ishmael-personagem é o único tripulante do Pequod que sobrevive ao naufrágio 

e dele vem a voz final, no epílogo, recontando o desfecho trágico da jornada de Ahab e 

seus seguidores. A voz de Ishmael, embora intermitente como voz narrativa ao longo do 

romance, é a voz que fala no lugar dos mortos – literalmente, aliás, pois o narrador 

sobrevive ao pique do navio boiando no caixão de Queequeg. Sua boia salva-vidas é nada 

menos do que um caixão, e a ironia desse elemento não é leve. É, nesse sentido, através 

da ironia e de seu duplo escopo que vem emprestada da morte a narrativa final de Ishmael 

que chega a nós, leitores.  

O tópico da polifonia e do caráter dialógico do carnavalesco em Moby-Dick se 

apresenta evidente, portanto, na qualidade ambivalente do Ishmael-narrador, e também 

do Ishmael-personagem, pois revela o dilema no tocante à dualidade fé & dúvida, um dos 

parâmetros cruciais descritos por Bakhtin ao analisar os narradores polifônicos de 

Dostoevski. O estatuto paradoxal de Ishmael se pronuncia, sobretudo, pelo fato de que 

ele é uma espécie de narrador impessoal em primeira pessoa “personalizado”215. Há a 

presença de uma duplicidade nas faculdades discursivas de Ishmael, uma vez que temos 

um narrador que, ao mesmo tempo, discursa e parodia o seu próprio discurso num mesmo 

movimento. Tal capacidade elástica/esponjosa do narrador se configura, com efeito, 

como polifônica e, além disso, Ishmael funcionaria como o embaixador discursivo do 

humor, do riso, enquanto Ahab representaria na chave discursiva da tragédia. É possível 

dizer então que, no seio do romance híbrido de Melville, entre seus inúmeros 

componentes épicos, repousa uma clara dicotomia polifônica entre comédia e tragédia 

com intertextualidade com os modelos clássicos e renascentistas.  

                                                           
215 Ibidem, p. 4268. 
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O caráter fragmentário de Moby-Dick também é um elemento que contribui para 

a dimensão polifônica do romance, uma vez que sugere, como coloca Milan Kundera, em 

A arte do romance (2009, p. 66-67), uma “intenção poli-histórica” que tece, através de 

técnicas elípticas e colagens ensaísticas, uma estética do inacabado, defendida pelo 

próprio narrador, Ishmael, quando declara, no capítulo 32, seu direito fundamental à 

incompletude do trabalho do escritor. Kundera reflete, nesse sentido, sobre o valor do 

inacabado nas grandes obras literárias: 

 
Todas as grandes obras (e justamente porque elas são grandes) contêm 

alguma coisa inacabada. [...] O inacabado de sua obra pode nos fazer 

compreender a necessidade: 1. de uma nova arte do despojamento 

radical (que permita abranger a complexidade da existência sem perder 

a clareza arquitetônica); 2. de uma nova arte do contraponto romanesco 

(suscetível de unir a uma só composição a filosofia, a narrativa e o 

sonho); 3. de uma arte do ensaio especificamente romanesco (isto é, 

que não pretenda trazer uma mensagem apodíctica, mas que permaneça 

hipotética, lúdica ou irônica).  (KUNDERA, 2009, p. 67, grifos do autor 

e nossos) 

 

 A questão da ironia e do humor em Moby-Dick é trabalhada por uma série de 

autores216 tais como Edward H. Rosenberry e John Bryant. Rezapour e Abbasi (2014, p. 

4270) consideram o teor irônico presente na obra como um resultado direto do “discurso 

de duas vozes” de Ishmael, o narrador. Christopher S. Durer (1982, p. 249) situa dois 

eixos de análise do tema da ironia em Moby-Dick. O primeiro deles diz respeito ao 

tratamento paródico dirigido aos temas bíblicos e corresponderia, segundo o autor, a uma 

resposta ao Transcendentalismo emersoniano; o segundo também teria origem na questão 

da voz do narrador no romance. Segundo Durer, não apenas a voz narrativa de Ishmael 

sofre metamorfoses ao longo de Moby-Dick, mas também o seu tom irônico. Ao longo 

dos capítulos, haveria a passagem de uma ironia leve, suave – típica do cômico do século 

XVIII – para uma ironia melancólica romântica e, em seguida, para uma posição de 

seriedade narrativa como observador e participante no curso de ação do romance217. 

Temos em Moby-Dick, portanto, não apenas uma modalidade de tratamento irônico no 

texto, mas pelo menos duas! Sendo a ironia – o discurso do humor em geral – um discurso 

de duplicidade, a marca da dualidade que viemos discutindo ao longo desse trabalho se 

                                                           
216 Cf. ROSENBERRY, E. H. Melville and the Comic Spirit. Cambridge: Harvard University Press, 1955 

e BRYANT, J. Melville and the Repouse: The Rethoric of Humor in the American Renaissance. New York: 

Oxford University Press, 1993. 
217 Ibidem. 
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reforça ainda mais. No item a seguir, investigaremos mais algumas considerações sobre 

os duplos velados no romance polifônico de Melville. 
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Ahab como herói trágico – duplo velado da tragédia 
 

O paradoxo da loucura em Ahab estaria, segundo Ott, no fato de que Melville a 

constrói sob um signo trágico, sinônimo de condenação na mesma medida em que sinaliza 

um favor dos céus, como assinala o autor (2006, p. 6). O deus de Ahab é um deus de fogo 

e forja, como Vulcano, Hefestos. O batismo do arpão é feito em nome do diabo e não de 

Deus. Ahab acredita que sua existência é maior do que a de Deus, definida como puro 

espírito.  

O trágico está relacionado intrinsecamente à ideia do desenrolar de uma vida 

predestinada. O estabelecimento de uma oposição entre valores absolutos conflitantes 

entre si caracteriza o personagem trágico. É na derrota que o herói trágico encontraria o 

seu triunfo, pois é justo a sua integridade, a sua teimosia diante dos deuses, que transforma 

permanentemente seus sofrimentos e humilhações em vitória através de um triunfo de 

natureza narcísica, no qual o herói se aproximaria do estatuto divino, conforme defende 

Adamson (1997, p. 114-115). É sabido que, no período que precedeu a composição de 

Moby-Dick, a lista de leituras de Melville incluía as tragédias gregas, assim como de 

Shakespeare. De acordo com Evert Duycking, a perseguição de Moby-Dick “entrelaça os 

perigos literais da pescaria – um problema de fé e destino – à trágica solução que Ahab 

procura, em meio ao selvagem cenário do palco oceânico” (DUYCKINK, 2013, p. 600). 

 

[...] Melville demonstrou seu entendimento da arte “que a natureza 

produz” e cumpriu o princípio orgânico de Emerson. Sua prática da 

tragédia, ainda que tenha ganhado força a partir de Shakespeare, tem 

real liberdade; ela não se baseia inteiramente em Shakespeare, mas 

sobre o homem e a natureza tal como Melville os via [...] [estando] 

capacitado para lidar, em suas melhores cenas, com um tipo de dicção 

que poderia, como Lawrence notou, transmitir algo “quase super-

humano ou inumano, maior do que a vida”. (MATTHIESSEN, 2013, p. 

626) 

  

 A trabalho mimético realizado por Melville em Moby-Dick alcança, portanto, um 

estatuto para além do humano, aproximando-se do super-humano ou do inumano, como 

salienta Matthiessen. O ritmo de sua enunciação, sua dicção, possui efeitos que 

trespassam as fronteiras do realismo, num salto romântico que alcança alguns ecos 

proféticos das questões que tocariam a modernidade. 

Em O nascimento da tragédia, numa composição que se serve da música de 

Richard Wagner e da filosofia de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche utiliza 

recursos mitológicos a fim de estabelecer uma oposição entre as dimensões do apolíneo 
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e do dionisíaco, oposição essa que é transposta para o metafísico. É considerado um livro 

juvenil, cheio de excessos metafísicos, repercutindo negativamente no ambiente 

filológico em que estava inserido, seguido de uma Tentativa de autocrítica, publicado em 

1886. 

Segundo Nietzsche, a criação do mundo épico pelos gregos visava a estabelecer 

uma oposição imediata e concreta à absurdidade da vida: tratava-se de uma maneira de 

organizar a contingência do existir por meio da presença apolínea dos deuses e pela 

aceitação consciente dessa presença, ainda que fingida, como uma resposta à maldição de 

Sileno218 (FIGUEIRA, 2007, p. 42). 

A formulação de Nietzsche é interessante para pensar a natureza trágica da 

composição de Ahab enquanto personagem, posto que a função do herói apolíneo épico 

é de uma espécie de organizador de uma totalidade possível “como forma de suportar a 

desrazão da continuidade” (FIGUEIRA, 2007, p. 42). Com o surgimento da tragédia, 

entretanto, já não é suficiente a presença apolínea, faz-se necessária uma síntese com o 

dionisíaco. Tal síntese se situa no pensamento nietzschiano de forma a centralizar a arte 

como manifestação da “vontade”, do “uno primordial”, a serviço, portanto, de algo da 

ordem superior: desígnios do imponderável219. A exaltação fervorosa e incessante de 

Dioniso se configura, segundo Figueira, como uma crença numa separação possível entre 

dois mundos antagônicos: o mundo da realidade cotidiana e o mundo da alucinação 

extática. É possível ver na tragicidade dionisíaca de Ahab uma figuração possível do 

duplo velado trágico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 Na mitologia grega, Sileno (Σειληνός, em latim: Silenus) era um dos seguidores de Dioniso. É 

representado por uma figura mais velha, sempre ébrio, tendo de ser amparado por sátiros/faunos e carregado 

por um burro. Dizia-se portador de capacidades oraculares quando sob influência do álcool.. 
219 Ibidem, p. 47.  
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INDO AOS ESTERTORES:  

DESMEMBRAMENTO E A BRANCURA DA BALEIA – O 

IRREPRESENTÁVEL NO CORPO 
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A doença do falo: considerações sobre o desmembramento do capitão Ahab em 

Moby-Dick 

 

O famoso cogito freudiano de 1923, difundido com a publicação do texto O eu e 

o isso, obra que modifica sua tópica prévia (Consciente vs. Inconsciente) para introduzir 

não apenas um novo dualismo pulsional (pulsões de vida vs. pulsões de morte) como 

também um novo conflito entre as instâncias do eu, supereu e isso, é, acima de tudo, 

enigmático: aquilo que foi encoberto deve retornar (Wo Es war soll Ich werden). Ou 

ainda, Onde o isso estava, o eu deve advir. Nessa pequena sentença, Freud assinala a 

instância do isso (id) como matriz fundamental do eu (ego).  

É do isso, isto é, do caldeirão ebuliente de pulsões animais, primitivas e 

sumariamente inconscientes, que deriva o eu. É precisamente na ênfase desta gênese que 

situamos a investigação do duplo animal em Moby-Dick, o que, decerto, há de levar em 

consideração o que os autores Ketzer e Souza descrevem como “a passagem por estágios 

fracionados desse desejo esquecido, visando uma necessidade de nomeação, tão esperada 

na personagem de Ahab. O capitão se debate sobre o ser e não ser ele mesmo, problema 

da modernidade e suas aporias subjetivas”. (KETZER; SOUSA, 2012, p. 284). 

Os temas do desmembramento e incompletude em Ahab, e sua caça implacável 

por Moby-Dick, se dão dentro do raio da dialética da falta, tal como a psicanálise a 

entende. O desmembramento de Ahab pode ser compreendido sob a luz da castração e, 

por conseguinte, sua obsessão perpassa uma construção dentro da qual Moby Dick, a 

baleia, é significado enquanto uma espécie de membro fantasma. O membro fantasma se 

organiza, dessa forma, como um processo que denota tanto um aspecto de hibridização 

(uma transformação de Ahab a partir do seu desmembramento), quanto um atavismo, isto 

é, uma espécie de arremate vestigial, que remonta a uma origem das espécies. A jornada 

de Ahab pode ser lida, assim, sob o signo fálico, e sua obsessão pela baleia como algo no 

registro de um duplo animal, na medida em que a própria metamorfose de Ahab já se dá 

no próprio gesto inaugural de seu desmembramento: o personagem substitui a perna 

perdida por um osso de baleia.  

Freud tece interessantes comentários no que diz respeito à relação entre a 

identificação com o animal e o totemismo: 

 
Em certas circunstâncias importantes, o integrante do clã procura 

ressaltar seu parentesco com o totem fazendo-se assemelhar a ele 

externamente, envergando a pele do animal, talhando a sua figura sobre 



168 
 

o próprio corpo etc. Essa identificação com o totem é efetivada em 

ações e palavras nas ocasiões cerimoniais do nascimento, da iniciação 

e do enterro. Danças em que todos os integrantes do clã se disfarçam 

como o totem e imitam o seu comportamento servem a vários 

propósitos mágicos e religiosos. Por fim, há cerimônias em que o 

animal totêmico é morto de acordo com o cerimonial. (FREUD, 1950, 

p. 69-70) 

 

Nesse sentido, é possível considerar a ambivalência em relação ao animal 

totêmico, uma vez que sua morte é colocada em questão dentro do registro do sacrificial. 

Freud estabelece uma relação importante entre a dinâmica da religião totêmica e o seu 

famoso caso clínico, O pequeno Hans, publicado em 1909: 

 
O fato novo que aprendemos com a análise do “pequeno Hans” — fato 

com uma importante relação com o totemismo — foi que, em tais 

circunstâncias, as crianças deslocam alguns de seus sentimentos do pai 

para um animal.  

[...] enfatizarei apenas dois aspectos dela que oferecem valiosos pontos 

de concordância com o totemismo: a completa identificação do menino 

com seu animal totêmico e sua atitude emocional ambivalente para com 

este. Essas observações, em minha opinião, justificam nossa 

substituição desse animal pelo pai na fórmula do totemismo (no caso de 

indivíduos do sexo masculino). (FREUD, 1950, p. 84-85, grifos nossos) 

 

 O que é indicado no trecho grifado acima - a completa identificação com o animal 

totêmico e a consequente ambivalência em relação a ele - são dois aspectos a ser notados 

no que concerne Moby-Dick. O relacionamento entre o capitão Ahab e a baleia que o 

desmembrou parece encarnar essa dinâmica de vetores invertidos: amor/ódio, 

identificação/destruição. 

Tal como em Hamlet, a obsessão e o desejo sanguinário de vingança orientam a 

ação. Na caçada letal por Moby-Dick, a baleia branca é alegorizada no romance como 

uma espécie de morte anunciada, um signo inelutável do desastre. De acordo com Lacan, 

assim: 

 
Um objeto pode assumir também, com relação ao sujeito, esse valor 

essencial que constitui a fantasia fundamental. O próprio sujeito se 

reconhece ali como detido, ou, para lembrar-lhes uma noção mais 

familiar, fixado. Nessa função privilegiada nós o chamamos de a. É na 

medida em que o sujeito se identifica à fantasia fundamental que o 

desejo como tal assume consistência, e pode ser designado, que o 

desejo, também, de que se trata para nós por sua própria condição, na 

Höringkeit, isto é, para utilizar a nossa terminologia, que ele se coloca 

no sujeito como desejo do Outro, grande A. (LACAN, 1995, p. 172) 
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A ideia de um membro fantasma pode ser lida aqui à luz de Lacan, com o conceito 

de objeto a, esse cerne crucial a partir do qual a relação fantasmática pode se estabelecer. 

O membro fantasma assume em Moby-Dick a forma de uma espécie de apêndice animal 

duplicado que está em jogo no seu posicionamento como objeto mortífero causa do 

desejo. O duplo animal aparece, portanto, enquanto fantasia, como fantasma velado no 

romance, alimentado, movido pela pulsão de morte. 

Nesse sentido, a questão da corporeidade no romance Moby-Dick suscita 

investigações, uma vez que sugere uma relação entre desmembramento e incompletude, 

tal como assinala a autora Laura Barrett: “Corporeality [...] is tantamount to incompletion, 

an incompletion generally manifested in the disintegration, mutilation, or failure of bodies 

and most pointedly illustrated in Ahab's dismasted leg […]”220 (BARRETT, 2008, p. 1). 

Faz-se necessário descamar o texto manifesto na busca dos subtextos, dos detalhes que 

constroem uma espécie de palimpsesto, examinando a presença de elementos outros para 

além do que repousam sobre o nível do significado, isto é, do enunciado. Algumas 

perguntas podem funcionar como gatilho neste sentido, pois oferecem a possibilidade de 

questionamento daquilo que realmente move o personagem do capitão Ahab. É de uma 

vendeta que realmente se trata a caçada homicida (e suicida) do navio Pequod? Quais são 

os desdobramentos do desmembramento de Ahab? Qual o impacto da perda de sua perna 

e da substituição desta por um osso de baleia? – “[…] and, for Ahab, the goal is 

vengeance? to destroy the whale that has dismembered him. Ahab's dismemberment? 

literally the loss of his leg and figuratively the self appointed excommunication from his 

family and from humanity?”221 (BARRETT, 2008, p. 2, grifos nossos). Barrett examina 

as raízes das palavras dismember (em inglês desmembrar) e remember (que pode ser 

traduzido por relembrar, rememorar), questionando o processo simbólico de 

desumanização que tem lugar em Ahab; aqui, nós podemos questionar, em nossa vez, se 

não há também, em paralelo, um processo de metamorfose sendo operado no personagem 

do capitão, um processo por meio do qual poderíamos, de alguma forma, aferir a presença 

de um duplo animal: 

 

                                                           
220 “Corporeidade [...] é equivalente à incompletude, uma incompletude geralmente manifesta sob a forma 

da desintegraçao, mutilação, falência dos corpos e muito bem ilustrada no desmembramento de Ahab […]” 

(BARRETT, 2008, p. 1, tradução livre). 
221 “[…] e, para Ahab, a meta é a vingança? Destruir a baleia que o desmembrou. O desmembramento de 

Ahab? Literalmente a perda de sua perna e figurativamente a sua excomunhão de sua família e da 

humanidade?” (BARRETT, 2008, p. 2, tradução livre). 
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Dismembering and remembering both connote membership, a word 

which resonates with the nautical setting of Melville's novel. Aside 

from connecting the physical and metaphysical concepts of body, mind, 

and community, these words reveal the masculine symbol that is at the 

heart of Moby-Dick, the whale itself. The sexual pun of the book's title, 

moreover, invites a psychoanalytic interpretation, one that considers 

problems of language and representation, as well as ego development 

that are at the heart of Melville's […] novels.222 (BARRETT, 2008, p. 

2, grifos nossos)  

 

A palavra membership223 invoca um trocadilho sexual em inglês – intraduzível, 

por sinal – que dialoga diretamente com o título do romance, no qual figura o duplo nome 

da baleia, Moby-Dick, este último uma versão curta ou apelido para o nome masculino 

Edward e nada mais também do que uma obscenização do membro sexual masculino, um 

equivalente à forma em português “pau”. O desmembramento assume, portanto, uma 

espécie de conotação bárbara remetendo diretamente à castração e, ao mesmo tempo, o 

personagem narrador, Ishmael, descobre que o desmembramento não é, talvez, a maneira 

mais eficaz de transmitir o caráter sublime da baleia branca, de forma que a sua análise 

se reconfigura de maneira a criar uma espécie de síntese conforme suas manobras 

epistemológicas vão criando um caos de perspectivas, quase uma polifonia (p. 2). 

 
He looked like a man cut away from the stake, when the fire has 

overrunningly wasted all the limbs without consuming them, or taking 

away one particle from their compacted aged robustness. His whole 

high, broad form, seemed made of solid bronze, and shaped in an 

unalterable mould, like Cellini’s cast of Perseus. Threading its way out 

from among his grey hairs, and continuing right down one side of his 

tawny scorched face and neck, till it disappeared in his clothing, you 

saw a slender rod-like mark, lividly whitish.224 (MELVILLE, 2004, p. 

184) 

 

                                                           
222 “Desmembrar e relembrar lembram membro, uma palavra que tem ressonância no cenário náutico do 

romance de Melville. Além de conectar a dimensão física e metafísica dos conceitos de corpo, mente e 

comunidade, essas palavras revelam o símbolo masculino que é o coração de Moby-Dick, a baleia. O 

trocadilho sexual do título, além disso, convida a uma interpretação psicanalítica que considera os 

problemas de linguagem e representação, assim como o cerne dos romances de Melville, o desenvolvimento 

do ego […] (BARRETT, 2008, p. 2, tradução livre). 
223 A palavra membership pode ser traduzida por filiação ou adesão, mas neste caso também sugere uma 

justaposição de duas palavras: membro (member) e navio (ship), conotando um trocadilho sexual que 

insinua o navio como dotado de qualidade fálica, dotado do membro sexual. 
224 “Tinha o aspecto de um homem retirado da fogueira, depois de o fogo devastar todos os membros, sem 

os haver consumido, nem eliminado uma só partícula de sua compacta e velha força. Toda a sua figura alta 

e portentosa parecia feita de um bronze sólido, moldada em uma forma impecável, como o Perseu, de 

Cellini. Palmilhando seu rosto desde entre os cabelos grisalhos, e seguindo por uma das faces queimadas e 

pelo pescoço, até desaparecer em suas roupas, via-se uma fina marca em forma de risco, extremamente 

branca.” (MELVILLE, 2013, p. 142, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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No excerto acima, os trechos destacados sugerem uma descrição de Ahab que o 

aproxima do herói mitológico Perseu225. He looked like a man cut away from the stake 

(“Tinha o apecto de um homem retirado de uma fogueira”) – a expressão que descreve 

sua aparência, seu semblante e organização corporal, destaca o caráter não humano de 

Ahab, sua origem metafísica, oriunda do fogo, este que não incendeia, mas impele. Sua 

forma larga se assemelha ao bronze da estátua de Cellini, e deslizando o olhar por sobre 

seu corpo, deparamo-nos com a cicatriz palidamente esbranquiçada em formato de haste, 

a marca de Moby-Dick, seu membro fantasma. O corpo desmembrado de Ahab, por 

exemplo, é uma ilustração da imagística do grotesco corporal, pois sugere um corpo 

fragmentado, desintegrado, distante do ideal de completude e totalidade da noção clássica 

de corpo, segundo Bakhtin226. 

Nesse trecho, a noção do corpo grotesco se associa à ideia deleuziana de devir, 

com toda a sua processualidade implicada.  Na degradação do corpo de Ahab, na morte 

da perna perdida, vemos, em contrapartida, o nascimento de uma identidade protética. 

Ahab traz o osso da baleia para constituir parte de seu corpo, por extensão, incorporando, 

assim, traços da malignidade pressuposta do cachalote, instaurando um novo processo em 

seu ser. O tratamento dado ao corpo em Moby-Dick é polissêmico, cheio de duplos 

sentidos e desdobramentos de significantes. Para Barrett, o campo da semiótica acaba 

sendo um recurso possível para pensar os dualismos mente/corpo, o social/biológico e, 

sobretudo, os polos humano/animal: 

 
For Kristeva, as for Lacan, the pre-oedipal order, which she calls the 

“semiotic”, must be repressed if one is to develop into a social and 

speaking subject; however, the pre-lingual mode of expression “the 

drives, energies, impulses, and materiality” that constitute the “raw 

materials” of signification does not disappear with the child's entrance 

into “the unity, logic, coherence and stability provided by the symbolic 

and the oedipal”. These “bodily drives are discharged through rhythms 

                                                           
225 Perseu é uma célebre figura da mitologia grega, herói semideus fundador da cidade-estado de Micenas, 

irmão de Hércules e patrono tanto da Casa Real de Perseu como da Dinastia Persênica, ancestral, segundo 

a mitologia, dos imperadores da Pérsia. Perseu ficou conhecido por ter decapitado a górgona Medusa, 

monstro que transformava em pedra qualquer um que olhasse em seus olhos. Como um semideus, Perseu 

era filho de Zeus, que sob a forma de uma chuva de ouro, introduziu-se na torre de bronze e engravidou sua 

mãe, a mortal Dânae, descendente de Acrísio, rei de Argos. 
226 “Aqui Bakhtin não quer dizer corpo fisiológico no sentido moderno, pois não se trata de um corpo 

‘individualizado’, mas universal, cósmico e ―ao mesmo tempo de caráter popular. A concepção grotesca 

do corpo como uma entidade amorfa e falha era um contraste absoluto em relação à noção ‘clássica’ de 

corpo associada com a entidade completa, individualizada. Então o corpo grotesco se torna um substituto 

apropriado no qual se epitomiza o clássico ‘a ideologia da cultura oficial, suas convenções engessadas e 

visão estática da vida’, enquanto o corpo grotesco denota―um corpo no ato de devir. Não está nunca 

finalizado, nunca completo; é continuamente construído, criado, criando e construindo outro corpo […]” 

(REZAPOUR; ABBASI, 2014, p. 4260, tradução livre). 
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and tones”, which percolate through literature generally, and through 

Moby-Dick […] specifically in the form of philosophical ruminations, 

narrative digressions, poetic gestures, and disembodied voices in 

moments where representation seems to run amok, where genres and 

media collide, transforming fiction into poetry, painting or anatomy, 

and where the body is transformed into metaphor, moments that, like 

our bodily drives, “challenge the traditional dualism between the 

biological and the social, the body and the mind”.227 (BARRETT, 2008, 

p. 3) 

 

 As referências corporais, menções anatômicas tanto da tripulação do Pequod 

quanto das baleias, seus objetos de desejo sanguinário, são numerosas, sobretudo as que 

assinalam perda ou alguma marca corporal: 

 

Perth, the blacksmith, has lost the extremities of his feet, and the 

Captain of the Samuel Enderby has lost his arm to the eponymous 

whale. Ishmael's “splintered heart and maddened hand” are soothed by 

Queequeg, a character whose cutaneous hieroglyphics are made tame 

only in comparison to his retail business in shrunken heads.228 

(BARRETT, 2008, p. 4) 

 

Ahab é o principal representante que, com sua perna decepada, uma grande 

cicatriz branca e um osso de baleia substituindo o membro perdido, sinaliza a um só 

tempo no corpo uma perda que já era dada de início, mas que se concretiza no Real, 

materializando-se no corpo enquanto desmembramento: uma castração simbólica que 

inaugura uma espécie de transformação paradoxal, pois cria um assassino monomaníaco 

que idolatra e odeia o seu algoz marinho, identificando-se com ele e, ao mesmo tempo, 

buscando sua extinção229. 

                                                           
227 “Para Kristeva, assim como para Lacan, a ordem pré-edípica, a qual ela chama de ‘semiótica’, deve ser 

recalcada se o sujeito se desenvolve enquanto ser social e falante; contudo, o modo de expressão pré-

linguístico, ‘as pulsões, energias, impulsos e materialidade’ que constituem a ‘matéria-bruta’ de 

significação não desaparecem com a entrada da criança na ‘unidade, lógica, coerência e estabilidade 

oferecidas pelo simbólico e edípico’. Essas ‘pulsões corporais são descarregadas através de ‘ritmos e tons’, 

que se infiltram através da literatura, e através especialmente de Moby-Dick […] especificamente por meio 

de elucubrações filosóficas, digressões narrativas, gestos poéticos, e momentos de vozes incorpóreas, onde 

as representações parecem enfurecidas, onde gêneros e meios colidem, transformando ficção em poesia, 

pintura ou anatomia, e onde o corpo é transformado em metáfora, momentos como esses, os quais, como 

nossas próprias pulsões corporais, ‘desafiam o dualismo tradicional entre o biológico e o social, entre o 

corpo e a mente’.” (BARRETT, 2008, p. 3, tradução livre). 
228 “Perth, o ferreiro, perdeu as extremidades de seus pés, e o capitão do Samuel Enderby perdeu seu braço 

para a baleia epônima. O ‘coração retalhado e a mão enlouquecida’ de Ishmael são amenizados por 

Queequeg, um personagem cujos hieróglifos cutâneos se tornam menores apenas em comparação com seu 

comércio de cabeças encolhidas a varejo.” (BARRETT, 2008, p. 4, tradução livre). 
229 “Ostensibly an anatomy of whales and whaling, Moby-Dick actually aims to investigate the body, ‘[t]o 

grope down into the bottom of the sea [. . .]; to have one's hands among the unspeakable foundations, ribs, 

and very pelvis of the world’ (147). Of course, the catalyst for the primary action is found in the absence 

of a body part. Ahab is also branded by a ‘slender rod-like mark, lividly whitish,’ a ‘perpendicular seam’ 

that allegedly spans his body ‘from crown to sole’.” (BARRETT, 2008, p. 4). 
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 A ideia de metamorfose é ressaltada no capítulo 31, “Queen Mab”230, no qual o 

segundo marinheiro, Stubb, sonha que a prótese inanimada de Ahab começa literalmente 

a comer o corpo do capitão, sugerindo que a ausência do membro vivo em seu corpo daria 

então margem para sua própria rejeição da comunidade humana, tornando-lhe aversivo o 

sentimento de pertencimento e filiação dentro do laço social. Há, portanto, uma 

reconfiguração radical do corpo do personagem e Barrett chega a afirmar que Ahab é 

essencialmente desprovido de corpo, apenas um recipiente para conteúdos mais elevados: 

“For Ahab, the body is an ignoble container for so sacred an entity as the immortal soul. 

Notwithstanding the fact that the focus of his energy is directed toward his body, Ahab is 

essentially bodiless”231 (BARRETT, 2008, p. 4).  

Em Ahab o corpo assume uma função mutável, pois ao mesmo tempo em que 

encena sua incompletude (metaforizada pelo seu desmembramento), é palco também para 

uma metamorfose: há uma identificação velada em operação; com sua perna decepada, o 

capitão se identifica com aquele que o desmembrou, Moby-Dick, posicionando então um 

osso de baleia como substituto para o membro perdido. 

 
Ahab is willing to write his lamentations on the body of the whale: He 

"identifies with [Moby Dick], not only all his bodily woes, but all his 

intellectual and spiritual exasperations" (200). As evinced in "The 

Whiteness of the Whale", Moby-Dick comes to represent incompletion 

itself, and further to embody the philosophical problems that consume 

us, seemingly literally: “The White Whale swam before him as the 

monomaniac incarnation of all those malicious agencies which some 

deep men feel eating in them, till they are left living on with half a heart 

and half a lung”.232 (BARRETT, 2008, p. 4-5) 

 

 A identificação de Ahab com Moby-Dick se dá, portanto, em um registro múltiplo, 

encarnando a incompletude e a obsessão do capitão do Pequod na medida em que 

representa tanto o comprometimento corporal quanto a contraparte espiritual em jogo, na 

qual o cachalote albino representa a encarnação do mal. O corpo pode ser pensado 

                                                           
230 Queen Mab é a fada mencionada por William Shakespeare em sua famosa peça Romeu e Julieta. Ela é 

descrita como uma criaturinha diminuta que entra com sua carruagem pelos narizes de pessoas adormecidas 

e se dirige a seus cérebros, induzindo-os a experimentar sonhos de realização de desejos.  
231 “Para Ahab, o corpo é um recipiente ignóbil para uma entidade tão sagrada quanto a alma imortal. A 

despeito do fato de que o foco de sua energia é direcionado para o seu corpo, Ahab é essencialmente 

incorpóreo.” (BARRETT, 2008, p. 4, tradução livre). 
232 “Ahab deseja escrever suas lamentações no corpo da baleia: ele ‘se identifica com [Moby Dick] não 

apenas por suas aflições corporais, mas por sua exasperação intelectual e espiritual’. Como evidenciado em 

‘A brancura da baleia’, Moby-Dick se torna a representação da própria incompletude, e mais, incorpora os 

problemas filosóficos que nos consomem, aparentemente de forma literal: ‘a baleia branca nadou diante 

dele como a incarnação monomaníaca de todos os agenciamentos malignos que alguns homens sentem 

revolver-se dentro de si, até que sejam deixados vivos com metade de um coração e metade de um pulmão’.” 

(BARRETT, 2008, p. 4-5, tradução livre). 
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enquanto instrumento mecânico animado por uma espécie de fonte de energia 

sobrenatural: 

 
But Ahab’s glance was averted; like a blighted fruit tree he shook, and 

cast his last, cindered apple to the soil. 

“What is it, what nameless, inscrutable, unearthly thing is it; what  

cozening, hidden lord and master, and cruel, remorseless emperor 

commands me; that against all natural lovings and longings, I so keep 

pushing, and crowding, and jamming myself on all the time; recklessly 

making me ready to do what in my own proper, natural heart, I durst 

not so much as dare? Is Ahab, Ahab? Is it I, God, or who, that lifts this 

arm? But if the great sun move not of himself; but is as an errand-boy 

in heaven; nor one single star can revolve, but by some invisible power; 

how then can this one small heart beat; this one small brain think 

thoughts; unless God does that beating, does that thinking, does that 

living, and not I”.233 (MELVILLE, 2004, p. 717, grifos nossos) 

 

 

No excerto que destacamos acima, o questionamento feito por Ahab o leva a 

considerar uma força invisível (some invisible power) por trás de seus movimentos, por 

trás de seus batimentos cardíacos. Quando o personagem indaga: “Is Ahab, Ahab? Is it I, 

God, or who that lifts this arm?” (“É Ahab, Ahab? Sou eu ou Deus, quem é que levanta 

este braço?”), ele coloca em xeque a sua própria consistência subjetiva, sugerindo que a 

sua motivação descende de algo, de uma força que o ultrapassa, que ele aproxima de deus, 

mas que também pode ser identificada como cruel e impiedosa – traços bastante distintos 

do compassivo e misericordioso deus cristão. A identificação de Ahab com o âmbito da 

torpeza, da abjeção, leva a autora Laura Barrett à análise de que o desmembramento se 

confunde com a problemática do objeto a, isto é, um conceito de Lacan que busca dar 

corpo à falta de um objeto natural para o ser humano, uma vez que a pulsão se apoia no 

instinto para dele se desviar. O relacionamento humano se dá no registro dos objetos 

parciais, com “pedaços” de pessoas. Há uma parte perdida de nós mesmos, para sempre 

perdida, que nós buscamos ao longo da vida. Para Lacan, é justamente essa parte perdida 

                                                           
233 “Mas o olhar de Ahab afastou-se; como uma árvore arruinada, tremeu, deixando cair sua última maçã, 

apodrecida no chão. 

‘Que coisa é essa, que coisa sem nome, inescrutável, sobrenatural é essa: que fraudulento e secreto senhor 

e mestre, cruel e impiedoso imperador me domina; que contra todos os afetos e desejos naturais eu me sinta 

empurrado e pressionado e forçado o tempo todo; imprudentemente pronto àquilo que no meu próprio 

coração jamais ousei e ousaria? É Ahab, Ahab? Sou eu, Deus, ou quem é que ergue esse braço? Mas se o 

grande sol não se move por si; se é como um garoto perdido no céu; se nem uma simples estrela se mexe, 

salvo por uma força invisível; como pode então esse pequeno coração bater, esse pequeno cérebro pensar 

pensamentos, a não ser que Deus o faça bater, faça-o pensar, faça-o viver e não eu?’” (MELVILLE, 2013, 

p. 565, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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o objeto com o qual nos relacionamos: um objeto que, por sua ausência, faz-se presente - 

o objeto a234:  

 De acordo com a psicanalista e semióloga Julia Kristeva, o campo do abjeto é 

aquele onde as bordas esmaecem, os limites se tornam rarefeitos e o sentido entra em 

colapso. A noção de identidade também se esfacela diante do abjeto, de forma que 

podemos indagar se a fala de Ahab não se inscreveria neste registro, indicando uma 

relação entre abjeção e desmembramento e, portanto, assinalando uma conexão entre 

Ahab e a baleia branca. 

 Dessa forma, o desmembramento efetua em Ahab uma inscrição real em seu 

corpo, encarnando um lugar fantasma que passa a ser ocupado pela baleia branca, ao 

mesmo tempo membro fantasma e objeto perdido, inalcançável. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 “The novel's transgression of boundaries recalls the eruption of the semiotic in the symbolic and also 

brings to mind Kristeva's concept of abjection as ‘the jettisoned object, [which] is radically excluded and 

draws me toward the place where meaning collapses’ (Powers 2). Abjection is caused by whatever ‘disturbs 

identity, system, order. What does not respect borders, positions, rules,’ all required by the symbolic 

(Powers 4). As Elizabeth Grosz describes it, abjection is ‘the underside of a stable subjective identity, an 

abyss at the borders of the subject's existence, a hole into which the subject may fall when its identity is put 

in question.’” (BARRETT, 2008, p. 15). 
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Ressonâncias da brancura da baleia – ausência e assimbolia 

 

Design 

 

I found a dimpled spider, fat and white, 

On a white heal-all, holding up a moth 

Like a white piece of rigid satin cloth 

Assorted characters of death and blight 

Mixed ready to begin the morning right, 

Like the ingredients of a witches' broth 

A snow-deep spider, a flower like a froth, 

And dead wings carried like a paper kite. 

What had the flower to do with being white, 

The wayside blue and innocent heal-all? 

What brought the kindred spider to that height, 

Then steered the white moth thither in the night? 

What but design of darkness to appall? 

If design govern in a thing so small 

(Robert Frost) 

 

A cor branca possui uma simbologia múltipla, extensa, embora na nossa cultura 

ocidental estejamos bastante acostumados a apreender o branco a partir de códigos de 

pureza, limpeza, calma e inocência. O dicionário de símbolos 

(http://www.dicionariodesimbolos.com.br/branco/, acessado em 11/12/15) revela o 

branco enquanto polivalente, até mesmo antitético: 

 

O Branco representa ora ausência de cor ora a soma das cores, por isso, 

ele pode constar nas duas extremidades do círculo cromático, como 

numa alusão ao início e ao fim. Assim, algumas culturas o usam no luto, 

porque a morte precede a vida eterna. O branco é uma cor positiva e 

transmite segurança, limpeza e calma. É a cor da graça, dos anjos e da 

manifestação divina. Na tradição cristã, o branco representa pureza, 

inocência e virgindade, de modo que não só as noivas se vestem de 

branco, como as crianças são batizadas e fazem a primeira comunhão 

com vestes nessa cor. No Islão, o branco simboliza pureza e paz, porém, 

as viúvas hindus se vestem de branco para mostrar a sua perda, visto ser 

a cor do luto no hinduísmo. Na China, bem como no Japão e na Índia, 

o branco também representa a morte e o luto, tal como já o foi 

primordialmente na Europa. O branco – pureza e santidade, contrasta 

com o preto – sombrio e malévolo. A pomba branca é o símbolo da paz 

e a bandeira branca é um símbolo de rendição, cujo uso está registrado 

na Convenção de Genebra. O cavalo branco, por sua vez, representa as 

conquistas do homem. Já foi considerado o portador da morte, em 

sonhos, mas atualmente está associado ao talento e à sorte. É branco o 

imponente e majestoso cavalo do deus Apolo, o mais conhecido deus 

da mitologia grega. (grifos do autor) 

 

 

No livro Pedra e Luz na Obra de Dante, Haroldo de Campos (1998, p. 79) afirma 

que o Lume Supremo é insondável e impenetrável em sua integralidade até mesmo às 
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mais claras e luminosas almas, incluindo os anjos e santos. Lúcifer, o portador da Luz, 

incorrera no pecado de tentar igualar-se a Deus, sendo, portanto, um anjo decaído, 

desafiador da ordem divina. Campos chama a atenção para a existência não apenas da 

dimensão ígnea flamejante do inferno em Dante, mas para a sua terrível contrapartida 

antitética em certa medida, o gelo, com sua alvura ofuscante. N’O inferno de Dante existe 

o Reino da Luz Flamejante, o Empíreo, e o Reino da Luz Reversa (cujo centro é o gelo 

eterno do Cocito): “Enquanto o esplendor paradisíaco é todo flamante (os beatos da 

milizia santa e o coro angélico ardem no Amor divino), o mais interno fundo do inferno 

dantesco não é feito de fogo, mas de seu oposto, o gelo” (CAMPOS, 1998, p. 76). 

Giudecca, o último círculo do lago de Cocito, é formado de gelo e é o local onde reina 

Lúcifer, “hibernando no gelo” e “suspenso no vazio” - aquele que era o portador da luz e 

que habitaria, após sua queda, o domínio daquilo que se opõe à luz, isto é, o que se localiza 

no polo diametralmente oposto ao fogo.  O território simbólico de Lúcifer é descrito por 

Campos, portanto, como uma espécie de metáfora reversa – o inverso simétrico da 

metáfora da luz: “O olho de Dante é, aqui, o de um artista óptico, cinético, apto a divisar 

a luz na luz, o íris no íris, o fogo no fulgor: espécies luminosas [...] E o mistério, o enigma 

teológico se resolve em epifania, [...] escrita paradisíaca: luz” (CAMPOS, 1998, p. 74-

75).  

No livro de Edward F. Edinger Herman Melville’s Moby-Dick: An American 

Nekya, a brancura da baleia é descrita como um símbolo de tudo aquilo que é impessoal, 

infinito – a vastidão indefinida que jaz por detrás dos fenômenos cotidianos pessoais e 

particulares. Edinger defende que a brancura a que Melville faz alusão em Moby-Dick diz 

respeito a uma noção de todo indiferenciado num dado momento primevo de sua 

existência, isto é, anterior à sua refração ou desmembramento em componentes. O que 

estaria em jogo na brancura fantasmagórica do cachalote albino de Melville, diz Edinger, 

é a imensurável amplitude do infinito que nunca fora submetida sequer a um processo de 

diferenciação, ou seja, a nenhum processo capaz de tornar pessoal ou particular formas 

que são, em sua disposição primeira, universais e eternas.  

A relação de Melville com seu pai é destacada por Edinger como um possível 

exemplo de uma personalização inadequada de um arquétipo paterno. A morte de Allan 

Melville, quando Herman Melville contava apenas doze anos, fora bastante difícil para a 

família, sobretudo pela situação financeira penosa de débito deixada pelo patriarca por 

ocasião de sua morte. Edinger afirma, portanto, que essa morte causou profundos efeitos 
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no jovem Melville, turvando sua capacidade de diferenciação do arquétipo paterno, na 

falta de um mediador adequado235. 

Segundo Edinger, a refração, processo através do qual a brancura infinita da baleia 

é decomposta em manifestações particulares com as quais o ego pode vir a se relacionar, 

é realizada por meio das faculdades imagéticas e criativas. O crítico aponta a importância 

de Ahab como um personagem de forte poder criador e imagético, atentando para o seu 

caráter idólatra, isto é, sua capacidade de adorar símbolos e persegui-los. Para Edinger, a 

investida de Ahab contra a brancura de Moby-Dick representa uma tentativa heroica do 

ego de refratar e desmembrar a infinitude (e toda a energia psíquica ilimitada e 

transpessoal simbolizada pela imagem específica da baleia branca) por intermédio de um 

esforço criativo oriundo de sua imaginação236. A associação entre a brancura da baleia e 

a figura do pai pode ser observada também numa passagem de Pierre or The ambiguities, 

na qual o pai é mencionado como "the perfect marble form of his departed father; without 

blemish, unclouded, snow-white, and serene" (“a forma marmórea perfeita de seu pai 

falecido, sem defeito, límpida, serena e branca como a neve”).  

Em seu artigo "Melville and the Sublime in Moby-Dick" (1976, p. 165-182), a 

autora Barbara Glenn descreve como os terrores do invisível são adicionados aos terrores 

do visível em Moby-Dick, e como a brancura (whiteness) do cachalote que dá nome ao 

romance é um elemento que sugere uma grande dosagem de horror, responsável por 

induzir o pânico naqueles que o avistam, de acordo com Melville. Conforme Glenn, a 

descrição espantosa de Moby-Dick é realizada por intermédio de diversos artifícios e um 

deles, sem dúvida, é a grande ênfase situada na caracterização do branco ao longo do 

romance. 

 

He is whiteness wrapped in darkness, like the Deity in Milton's 

description, whose sublimity is so admiringly asserted by Burke; he is 

“a magnet” which inexorably draws Ahab and the Pequod; a deity 

invisible, known and found by “his infallible wake”.237 (GLENN, 1976, 

p. 169, grifos nossos) 

 

                                                           
235 “It left Melville exposed to the excessive, damaging power of the Spirit Father archetype, which like the 

whiteness of Lapland is blinding (amputating, castrating) when viewed directly without the mediation of 

an adequate relation to a personal father […] 

In Melville's description, whiteness is so devastating because it is infinite, without boundaries or specific 

characteristics. It has the same aspect as landlessness had for Bulkington, ‘shoreless, indefinite as God’.” 

(EDINGER, 1995, p. 82; 85). 
236 Ibidem, p. 85. 
237 “Ele é a brancura envolvida pela escuridão, como a Deidade na descrição de Milton, cuja sublimidade é 

tão defendida por Burke; ele é ‘um ímã’ que atrai irresistivelmente Ahab e o Pequod; uma deidade invisível, 

conhecida e encontrada pelo ‘seu despertar infalível.’” (GLENN, 1976, p. 169, tradução livre). 
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 A poderosa imagem da “escuridão que envolve a brancura” luminosa (whiteness 

wrapped in darkness) é preciosa para desconstruir a dimensão supostamente espiritual, 

de pureza imaculada do branco, insinuando uma obscuridade, uma faceta abissal e sinistra 

que não é imediatamente aparente: “Whiteness is spiritual, and clothes the object with 

which it is coupled with divineness and that divineness, ‘though commanding worship, at 

the same time enforces a certain nameless terror’” (XLII, i66) (GLENN, 1976, p. 170). 

O que Glenn propõe é que o branco, enquanto índice de santidade e divindade, pode, por 

outro lado, sugerir um “terror sem nome”. Isto pode implicar em uma intrigante torção 

dentro do próprio seio da crença cristã, visto que engendra um desvio do símbolo original 

para o seu oposto diametral. Em sua obra A doutrina das cores, Goethe enuncia algumas 

relações entre o olho e a recepção das cores branca e preta: 

  
Black, as the equivalent of darkness, leaves the organ in a state of 

repose; white, as the representative of light, excites it. We may, perhaps, 

conclude from the above experiment that the unexcited retina, if left to 

itself, is drawn together, and occupies a less space than in its active 

state, produced by the excitement of light.238 (GOETHE, p. 6-7) 

 

 As oposições branco e preto/luminosidade e escuridão podem ser pensadas 

também através do estudo do sublime. O campo do sublime nos parece bastante adequado 

para pensar tais oposições, pois, como vimos, a experiência do sublime está relacionada 

com uma lacuna sensório-semiótica, onde há uma falha em dar conta simbolicamente de 

algo que produz uma obnubilação da consciência. O nameless (sem nome) e o colorless 

(sem cor) podem se tangenciar nesta temática: 

 
Burke's definition of darkness and obscurity as a cause of the sublime 

is well known; his discussion of light as a cause of the sublime is less 

often cited. He associated both light and darkness with sublimity as 

extremes, most affecting in their intense and unalloyed state239. 

(GLENN, 1976, p. 170, grifos nossos) 

 

 Sendo ambas, escuridão e luz, partes da experiência sublime, a questão do branco 

ganha em Moby-Dick uma feição inusitada. No capítulo 41, “The whiteness of the whale”, 

                                                           
238 “Preto, como um equivalente da escuridão, deixa o órgão em estado de repouso; branco, como um 

representante da luz, excita-o. Nós podemos, talvez, concluir pelo experimento acima que a retina em 

repouso, se deixada por si só, se retrai e ocupa um espaço menor do que em seu estado ativo, produzido 

pela excitação da luz.”. (GOETHE, p. 6-7, tradução livre). 
239 “A definição de Burke para escuridão e obscuridade como causa do sublime é bem conhecida; sua 

discussão da luz como causa do sublime é menos frequentemente citada. Ele associa tanto a luz quanto a 

escuridão com a sublimidade como extremos, afetando mais em seu estado puro.” (GLENN, 1976, p. 170, 

tradução livre).  
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o personagem-narrador, Ishmael, refere-se ao branco como o grande princípio de luz, com 

seu próprio matiz lacunar: 

 
[…] and when we proceed further, and consider that the mystical 

cosmetic which produces every one of her hues, the great principle of 

light, for ever remains white or colourless in itself, and if operating 

without medium upon matter, would touch all objects, even tulips and 

roses, with its own blank tinge—pondering all this, the palsied universe 

lies before us a leper; and like wilful travellers in Lapland, who refuse 

to wear coloured and colouring glasses upon their eyes, so the wretched 

infidel gazes himself blind at the monumental white shroud that wraps 

all the prospect around him. And of all these things the Albino whale 

was the symbol. Wonder ye then at the fiery hunt?240(MELVILLE, 

2004, p. 278) 

 

  É bem verdade que a baleia branca parece ser supersignificada no romance, de 

forma que, embora acessemos com mais facilidade o que Moby-Dick representa para o 

capitão Ahab, a real extensão de seu significado para o narrador-personagem, Ishmael, 

permanece não dita, imersa no campo do indizível, do enigmático. Ishmael insinua a 

misteriosa natureza do apelo exercido pela baleia em si próprio: 

 
It was the whiteness of the whale that above all things appalled me. But 

how can I hope to explain myself here; and yet, in some dim, random 

way, explain myself I must, else all these chapters might be naught.241 

(MELVILLE, 2004, p. 267) 

 

Logo no início do capítulo 42, “Whiteness of the whale”, o narrador Ishmael 

enumera extensamente as infindáveis razões pelas quais o branco poderia ser, em outras 

circunstâncias, uma cor de realce do belo, portadora de uma certa virtude própria, como 

se nota nos mármores, nas pérolas e japônicas. O branco, de acordo com a profusa 

exposição de Ishmael, sinaliza também valor e honra nas culturas grega e persa, somando-

se a outras associações que denotam tudo o que existe de mais honorável e sublime 

(MELVILLE, 2004, p. 268-269). Não obstante, o branco pode sugerir outras significações 

quando dissociado de suas referências mais benignas: 

                                                           
240 “[…] e se formos mais além, e imaginarmos que o místico cosmético que produz cada um de seus 

matizes o grande princípio de luz, permanecesse sempre branco ou sem cor em si, e se agindo sem mediação 

sobre a matéria tocasse todos os objetos, mesmo as tulipas e as rosas, com sua própria tinta ausente – 

pensando nisso tudo, o universo paralisado quedaria leproso diante de nós; e como os viajantes obstinados 

na Lapônia, que se recusam a usar lentes coloridas ou corantes nos olhos, assim também o condenado infiel 

se vê cego diante da monumental mortalha branca que envolve toda a perspectiva à sua volta. E de todas 

essas coisas a baleia albina é o símbolo. Surpreende-te ainda a ferocidade da caçada? (MELVILLE, 2013, 

p. 217, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
241 “Era a brancura da baleia que, acima de tudo, me pasmava. Mas como posso ter a esperança de me 

explicar aqui? E, contudo, de modo difuso e aleatório, explicar-me é preciso, ou todos esse capítulos podem 

reduzir-se a nada.” (MELVILLE, 2013, p. 210, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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This elusive quality it is, which causes the thought of whiteness, when 

divorced from more kindly associations, and coupled with any object 

terrible in itself, to heighten that terror to the further bounds. Witness 

the white bear of the poles, and the white shark of the tropics; what but 

their smooth, flaky whiteness makes them the transcendent horrors 

they are? That ghastly whiteness it is imparts such an abhorrent 

mildness, even more loathsome than terrific, to the dumb gloating of 

their aspect. So that not the fierce-fanged tiger in his heraldic coat can 

so stagger courage as the white-shrouded bear or shark.242 

(MELVILLE, 2004, p. 269, grifos nossos) 

 

 Os terrores associados à tonalidade do branco se estendem na narrativa de Melville 

ao longo deste capítulo, assim como os animais que figuram em suas descrições: ursos 

polares, tubarões brancos, cavalos e uma interessante e longa passagem sobre o albatroz, 

famigerada ave presente nos célebres poemas de Charles Baudelaire e Samuel Taylor 

Coleridge, L’Albatros (1861) e Rime of The Ancient Mariner (1834), respectivamente. O 

narrador Ishmael relata, numa nota de pé de página, a sua primeira experiência ao avistar 

um albatroz e o subsequente terror sentido ao entrar em contato com a sua assombrosa 

brancura (whiteness): 

 
Bethink thee of the albatross: whence come those clouds of spiritual 

wonderment and pale dread, in which that white phantom sails in all 

imaginations? Not Coleridge first threw that spell; but God’s great 

unflattering laureate, Nature*. 

*I remember the first albatross I ever saw. It was during a prolonged 

gale, in waters hard upon the Antarctic seas. From my forenoon watch 

below, I ascended to the overclouded deck; and there, dashed upon the 

main hatches, I saw a regal, feathery thing of unspotted whiteness, and 

with a hooked, Roman bill sublime. At intervals, it arched forth its vast 

archangel wings, as if to embrace some holy ark. Wondrous flutterings 

and throbbings shook it. Though bodily unharmed, it uttered cries, as 

some king’s ghost in supernatural distress. 

(…) A goney, he replied. Goney! never had heard that name before; is 

it conceivable that this glorious thing is utterly unknown to men ashore! 

never! But some time after, I learned that goney was some seaman’s 

name for albatross. So that by no possibility could Coleridge’s wild 

Rhyme have had aught to do with those mystical impressions which 

were mine, when I saw that bird upon our deck. For neither had I then 

read the Rhyme, nor knew the bird to be an albatross. Yet, in saying this, 

                                                           
242 “Essa qualidade furtiva é que faz com que a ideia de brancura, quando divorciada de associações 

benévolas, e em par com um objeto terrível, agrave o terror ao seu limite mais extremo. Veja o urso polar, 

e o tubarão branco dos trópicos; que outra coisa senão sua brancura lisa ou encarquilhada faz que sejam os 

horrores transcendentes que são? É essa brancura horripilante que transmite uma suavidade abominável, 

mais repugnante do que terrível, à satisfação muda e maligna de seu aspecto. De modo que nem o tigre, de 

garras ferozes em seu manto heráldico consegue abalar tanto a coragem quanto o urso, ou o tubarão, de 

branca mortalha.” (MELVILLE, 2013, p. 211, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza).  
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I do but indirectly burnish a little brighter the noble merit of the poem 

and the poet.243 (MELVILLE, 2004, p. 270) 

 

 As expressões que grifamos, pale dread (terror pálido), white phantom (fantasma 

branco), feathery thing of unspotted whiteness, and with a hooked, Roman bill sublime 

(uma coisa emplumada de brancura imaculada, com uma sublimidade romana, de bico 

recurvado), todas elas apontam para uma alegorização do elemento branco do albatroz, 

que o conecta ao campo do sobrenatural. Quando Ishmael afirma que antes mesmo de 

Coleridge cantar os sombrios encantamentos do albatroz, Deus, com sua representante 

laureada, a natureza, já o tinha feito inicialmente, ele está indicando o próprio teor 

excessivo da criatura, destacando-a das demais através de um branco que ofusca, que 

imobiliza, causando admiração e, a um só tempo, terror. A descrição dos gritos do pássaro 

também é digna de nota: Though bodily unharmed, it uttered cries, as some king’s ghost 

in supernatural distress. A metáfora que compara os sons produzidos pela ave aos ruídos 

do fantasma de um rei em perigo sobrenatural reitera aqui novamente o elemento 

aterrorizante, produzindo um efeito estético sublime, análogo ao que Melville constrói 

em suas descrições espantosas do cachalote branco, Moby-Dick. 

 Para Rezapour e Abbasi (2014), a brancura da baleia representaria uma espécie de 

ponto simbólico cego no que diz respeito à questão do duplo, noção esta que já teria sido 

discutida por John Bryant, em seu capítulo “Moby-Dick as Revolution”, parte integrante 

da antologia organizada por Robert S. Levine, The Cambridge Companion to Herman 

                                                           
243 “Pense no albatroz, de onde vêm aquelas nuvens de alumbramento espiritual e de pálido pavor, em meio 

às quais esse fantasma branco plana em todas as imaginações? Não foi Coleridge quem primeiro lançou o 

feitiço; mas a grandiosa, laureada e nunca lisonjeira Natureza divina.* 

*Lembro-me do primeiro albatroz que vi. Foi durante uma longa tormenta, nas águas turbulentas dos mares 

antárticos. Do meu turno da manhã, embaixo, subi para o convés nublado; e lá, projetado no convés 

principal, vi uma coisa magnífica, em suas penugens de brancura imaculada, e com um bico adunco e 

sublime como um nariz romano. De vez em quando arqueava suas grandes asas de arcanjo, como se cobrisse 

uma arca sacrossanta. Fantásticas palpitações e vibrações agitavam-no. Ainda que o corpo não estivesse 

ferido, soltava gritos, como o espectro de um rei em angústia sobrenatural. Em seus olhos estranhos e 

inexpressivos pensei ver segredos que chegavam até Deus. Como Abraão diante dos anjos, inclinei-me; 

aquela coisa branca era tão branca, suas asas tão vastas, e naquelas águas de perpétuo exílio, eu perdera as 

memórias que trouxera a reboque de tradições e cidades. Durante algum tempo, fiquei admirando aquele 

prodígio emplumado. Não sei dizer, só sugerir, as coisas que, então, passavam pela minha cabeça. Mas por 

fim despertei e me virando perguntei a um marinheiro que pássaro era aquele. Um goney, ele respondeu. 

Goney! Nunca tinha ouvido esse nome antes; seria possível que aquela coisa gloriosa fosse totalmente 

desconhecida pelos homens da terra? Não! Mas algum tempo depois descobri que goney era o nome que os 

marinheiros davam ao albatroz. De modo que não havia possibilidade de a Balada insana de Coleridge ter 

relação com as minhas impressões místicas, quando vi o pássaro em nosso convés. Pois naquela ocasião 

ainda não tinha lido a Balada, nem sabia que pássaro era o albatroz. Contudo, ao dizer isso, não faço senão 

conferir indiretamente um pouco mais de brilho aos já em si brilhantes méritos do poema e do poeta.” 

(MELVILLE, 2013, p. 212, tradução Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). 
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Melville. O que repousa por trás da brancura aterrorizante da baleia seria a própria 

impossibilidade de representação, a própria falência simbólica244. 

No parágrafo em que discorre acerca dos homens albinos, Ishmael declara sua 

aversão pela brancura que os torna, em suas próprias palavras, “mais estranhamente 

medonhos do que os mais horrendos abortos”245. O caráter hiperbólico desta comparação 

contribui também, decerto, para a engrenagem melvilleana do sublime. O branco figura, 

assim, como um signo de estranheza, que repele por sua penetrância, apesar de não estar 

atrelado, no caso dos albinos, a nenhuma deformidade física evidente. Ishmael se 

questiona quanto ao motivo de tal repelência, insinuando, de maneira elíptica, uma 

possível soberania ignominiosa do branco.  

No parágrafo seguinte, o narrador reflete sobre a “Natureza” (com inicial 

maiúscula), que, em “her least palpable, but not the less malicious agencies, fail to enlist 

among her forces this crowning attribute of the terrible”246. O branco é situado aqui, 

portanto, como nada menos do que “o atributo culminante do terrível”, sendo, contudo, 

descrito como velado, como ausente da lista de forças e atributos da natureza. A obsessão 

monomaníaca de Ahab com Moby-Dick parece ser seu último recurso antes de deparar-

se com a total assimbolia do nada. O que a baleia esconde e ao mesmo tempo revela é o 

furo da linguagem, o vazio, a ausência de Deus. Devemos nos interrogar de que maneira 

esta caracterização ressoa na investigação do objeto de nossa reflexão aqui – o duplo 

velado.  

A relevância da cor branca no que diz respeito às representações do sublime em 

Moby-Dick nos dá notícias de uma espécie de teoria fatalista do terrível, do agourento, do 

horror que atrai e, ao mesmo tempo, atemoriza, dentro da própria narrativa do romance. 

O fato de que este horror é passível, segundo Ishmael, de causar-nos surpresa, atingindo-

nos desprevenidos em toda a sua intensidade, provocando espanto e interrogação, dá-nos 

                                                           
244 “Ishmael takes to analyzing the symbolic whiteness of the whale and tries to find out what it is exactly 

that is so frightening about this quality of Moby-Dick. This pursuit leads to his being ‘stabbed [...] from 

behind with the thought of annihilation’ (MD 186). Learning of an ‘absence of colour’ he eventually 

plunges into ‘a colorless, all color of atheism’. Taken as the symbol of nothingness, it is said that ‘whiteness 

symbolizes paradoxically that symbols do not exist.” (REZAPOUR; ABBASI, 2014, p. 4264). 
245 “What is it that in the Albino man so peculiarly repels and often shocks the eye, as that sometimes he is 

loathed by his own kith and kin! It is that whiteness which invests him, a thing expressed by the name he 

bears. The Albino is as well made as other men—has no substantive deformity—and yet this mere aspect 

of all-pervading whiteness makes him more strangely hideous than the ugliest abortion. Why should this 

be so?” (MELVILLE, 2004, p. 272). 
246 “[…] seus agenciamentos menos palpáveis, mas não menos maliciosos, deixa de incluir entre suas forças 

este atributo culminante do terrível.” (Ibidem, p. 272, grifos nossos, tradução livre). 
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indícios de um possível parentesco com a matriz daquilo que é estranho e ao mesmo 

tempo familiar (das Unheimliche).  

Mais do que uma visada pessimista, é possível pensar, a partir disso, em uma 

abordagem trágica da existência, visto que o que está em jogo aí é a própria incompletude, 

o próprio descompasso que possui sua origem e o seu cerne na linguagem. Há uma 

decalagem irremediável entre experiência e inscrição, entre objeto e representação; um 

limite que se impõe. A completa satisfação, já nos esclarece Freud, é impossível: há um 

real que se constitui na mesma medida em que resiste à simbolização. 

Para entender o que está implicado quando se considera a visada trágica da 

existência, é preciso compreender que, no universo trágico, antes do socratismo, o homem 

é concebido como “um ser eminentemente descentrado, oscilando entre as múltiplas 

potências divinas, que podem possuí-lo a qualquer momento, e um movimento, ainda 

incipiente, de apropriação subjetiva”, de forma que esse homem “partilha da 

multiplicidade das forças vivas de forma direta, num mundo ainda fora da égide 

codificadora de Bem e Mal” (NETO, 1997, p. 44). Um dos autores trágicos mais 

importantes é, como vimos, Friedrich Nietzsche (1844-1900), que tem na concepção de 

niilismo (ativo) uma de suas mais importantes contribuições para a história do 

pensamento. 

Nietzsche afirma a descrença quanto à existência de algum valor supremo no 

mundo, e essa posição serve de prerrogativa para a possibilidade de instituição de novos 

valores. Esse é o caráter potencialmente criativo que Nietzsche acrescenta à noção de 

niilismo, tornando-o ativo ao diferenciá-lo de um niilismo apenas carregado de 

pessimismo. A passagem do tempo é um tema fundamental no pensamento nietzschiano, 

que nos permite pensá-la como fonte inequívoca de sofrimento e, ao mesmo tempo, como 

motor para o surgimento de uma alegria trágica, que se faz mostrar através da 

transmutação da dor. Este aspecto do niilismo ativo de Nietzsche também nos remete à 

potencialidade criativa que deriva da destrutividade da pulsão de morte freudiana. 

A título de nossa reflexão aqui, é o conceito de eterno retorno que representa um 

dos aspectos de maior destaque na compreensão do caráter trágico do pensamento 

nietzschiano. É a afirmação incondicional da existência, que coloca no instante toda a 

potência que a vida de um sujeito pode portar. É a possibilidade da repetição infinita de 

cada momento que reposiciona o sujeito diante daquilo que se configura como acaso. É 

requisitado ao sujeito, portanto, que ante cada instante de sua vida se pergunte se gostaria 

de reviver por infinitas vezes aquele momento. Essa pergunta efetua uma virada, um 
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remanejamento subjetivo diante do vazio da própria existência e da perversidade do 

acaso, produzindo, segundo Nietzsche, não uma resignação ou um desolamento, mas 

trilhando, pelo contrário, um percurso através da dor, ao abraçar o próprio destino. O 

duplo velado, tributário da alteridade, encontra reverberação no conceito de eterno 

retorno na medida em que nos coloca diante da possibilidade de uma repetição diferencial, 

em contraste com uma simples repetição do mesmo.  

É interessante pensar numa possível articulação entre a visada trágica do niilismo 

nietschzeano e a brancura anômica da baleia, produzindo, assim, ressonâncias do oco da 

linguagem e evidenciando a ausência de um sentido pré-estabelecido para a existência. A 

brancura da baleia nos confronta, portanto, com o impacto brutal da cratera que habita o 

cerne da linguagem, onde a luz se propaga sem rebatimento, pois os contornos não são 

definidos tampouco confiáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao aproximarmo-nos do final deste trabalho, faz-se necessário recapitular uma 

série de pontos que levantamos ao longo da investigação.  Em primeiro lugar, constatamos 

que o duplo velado em Moby-Dick, enquanto objeto de estudo, desdobra-se em variadas 

modalidades, ganhando um estatuto multiplicado e assumindo diferentes formas desde 

modalidades animais, totêmicas, fantasmáticas, ao duplo velado precursor na angústia de 

influência bloomiana, passando por uma série de modalidades de duplo relativas à forma 

e estrutura textual na própria dimensão material do romance. 

Em nossa análise sobre o duplo velado em Moby-Dick, decompusemos alguns 

eixos de investigação, cinco capítulos, na verdade, buscando discernir de que maneira é 

engendrado o nosso objeto. Foi necessário proceder assim por tratar-se de um tema que 

se apoia em uma literatura clássica e abundante – a do duplo na literatura –  mas que, não 

obstante, desvia-se ligeiramente deste recorte, dirigindo-se ao objeto animal, isto é, ao 

duplo que difere do humano, que se apresenta contínuo em sua descontinuidade velada, 

em sua alteridade óbvia. 

O campo da animalidade oferece sua gama de possibilidades para tal: 

metamorfoses, hibridismos, devires, sem mencionar as operações simbólicas que 

frequentemente sinalizam uma duplicação, uma relação de dualidade ou de 

substituição/comparação/fusão entre dois entes, como na metáfora e na alegoria. Não são 

poucas as maneiras através das quais um animal pode representar um duplo humano ou 

mesmo um duplo metafísico, simbólico.  

Há uma função simbólica, portanto, estipulada para Moby-Dick que, ao mesmo 

tempo, trava com o totemismo e a religião totêmica, estudados por Freud, uma relação 

paradoxal de semelhança e disparidade. A baleia branca é, a um só tempo, o totem e o 

antitotem da tripulação do navio baleeiro; ela é o leviatã, o monstro assassino dos mares, 

e, ao mesmo tempo, o duplo animal de Ahab, o capitão monomaníaco.  

O papel do simbolismo é, dessa forma, fulcral para a análise dos duplos velados 

no romance de Melville, pois representa a possibilidade de decifrar na trama do texto os 

jogos duais de força, as antíteses entre Bem e Mal, fortemente carregadas de tons 

hiperbólicos, que, em última instância, apontam para a baleia escorregadia enquanto 

objeto perdido já de início – ponto cego branco de assimbolia.  

As questões que concernem a forma e a estrutura em Moby-Dick assinalam uma 

fratura, uma cisão, desvelando uma outra modalidade de duplo, que cunhamos de “duplo 
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formal”. O exame de algumas particularidades linguísticas e estruturais revelou 

importantes implicações no campo do gênero romanesco, o que produziu 

desdobramentos, delineando nossa hipótese sobre a forma genérica de Moby-Dick 

enquanto metagênero, dadas as suas características híbridas, que mimetizam a trajetória 

metamórfica histórica do romance desde seus primórdios epopeicos, na antiguidade 

greco-romana. O argumento defendido por alguns teóricos dos estudos literários de que 

o romance se configura como um gênero intrinsecamente metamórfico encontra, assim, 

em Moby-Dick, o seu estudo de caso.  

 Vimos também que o duplo velado em sua modalidade animal frequentemente se 

manifesta textualmente no lugar do antagonista, do monstro, do abjeto. O monstro vem 

dar lugar a algum aspecto incognoscível da experiência humana. Não é por acaso que, 

diante de seu desmembramento, o personagem de Ahab substitui a perna decepada por 

um osso de baleia. É como se a partir do momento em que tem sua perna decepada por 

Moby-Dick, Ahab o trouxesse para si, incorporando o próprio elemento da baleia 

assassina, tornando-se, assim, cada vez mais próximo da dimensão não humana. Dessa 

maneira, o desmembramento efetua em Ahab uma inscrição real em seu corpo, escavando 

um lugar fantasma que passa a ser ocupado pela baleia branca, que encarna a função de 

membro fantasma e também de objeto perdido. 

A temática do sublime é estreitamente vinculada ao romance de Melville, pois, 

como vimos, a experiência do sublime está atrelada a uma lacuna sensório-semiótica, 

onde há uma falha em dar conta simbolicamente de algo que produz um sombreamento 

da consciência sensorial. A relação entre Moby-Dick e o sublime se constrói, portanto, a 

partir de alguns elementos estéticos, cuja análise desvelou o que destacamos e analisamos 

ao longo deste item, tais como metáforas e comparações com aspectos arquitetônicos e 

geográficos, hipérboles e antíteses nos quais a baleia é mistificada e elevada – segundo a 

fórmula lacaniana para a sublimação – ao estatuto de Coisa, esta última que denota algo 

para além da possibilidade de significação.  

Com tudo isto em mente, não podemos encarar levemente a passagem247 que dá 

título a este trabalho. Ao comparar a dimensão faraônica da baleia com sua tarefa 

grandiosa enquanto narrador de um livro sobre baleias, Ishmael chama a atenção para o 

próprio livro que está sendo produzido, em toda sua materialidade de objeto. Defendendo 

que um livro sobre uma baleia nunca poderá ser pequeno ou despretensioso como um 

                                                           
247 Conferir capítulo 3, item “A angústia de influência e o duplo velado – a hipérbole da baleia”. 
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livro dedicado à vida de uma pulga, Ishmael afirma sentir-se expandir a cada capítulo, 

tornando-se ele próprio um pouco mais próximo das baleias, com letras garrafais e 

crateras vulcânicas no lugar de tinteiro. Como se o ato de dar corpo à narrativa da caçada 

da baleia mimetizasse, num duplo formal, a própria baleia e, como resultado, fosse assim 

produzido um livro-baleia.  

O impacto simbólico do branco em Moby-Dick sugere uma espécie de teoria do 

terrível, do ominoso, uma indicação do horror que atrai e que, ao mesmo tempo, apavora. 

Este horror tem a capacidade de causar-nos surpresa, de acordo com Melville, atingindo-

nos desprevenidos em toda a sua intensidade, dando lugar ao espanto e à interrogação. 

Essa configuração insinua um possível parentesco com a matriz daquilo que é estranho e 

ao mesmo tempo familiar (das Unheimliche), pois provoca um efeito estético e 

psicológico de terror e fascínio, acompanhado de um sentimento penetrante de 

inevitabilidade, o qual, em última instância, será responsável pela estrutura narrativa de 

morte e naufrágios anunciados. 

Por fim, somos convidados a atestar a brancura da baleia como o elemento que 

que resiste e permanece velado – opaco ao esforço da representação. Em sua própria 

impenetrabilidade à interpretação, a brancura fantasmática da baleia aponta para uma 

espécie de ponto simbólico cego, no qual o que repousa por trás da baleia seria a própria 

impossibilidade de representação, a própria falência simbólica. 
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