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RESUMO 

 

A presente tese objetiva realizar um estudo comparado das obras da escritora 

portuguesa Teolinda Gersão produzidas no período de 2000 a 2011, a saber: Histórias 

de ver e andar, A mulher que prendeu a chuva e outras histórias, O mensageiro e 

outras histórias com os anjos e A Cidade de Ulisses.  Pretende-se, sobretudo, evidenciar 

os traços mais relevantes de seu percurso ficcional, no que tange à construção de uma 

narrativa possível aos nossos dias. Assim, além das referidas obras de autoria de 

Gersão, empreende-se o estudo da peça teatral “Os anjos” (2003) encenada pela 

Companhia O Bando. Trata-se de uma adaptação livre de obra homônima, publicada 

pela autora em 2000, na qual se tece, por meio de elementos extratextuais, uma 

privilegiada releitura da obra da autora. Em meio à pesquisa dessa produção ficcional, 

reafirma-se na escrita de Teolinda o pacto entre ética e estética, capaz de romper com as 

oficialidades do cotidiano contemporâneo, narrando-o em outros termos. Neste sentido, 

foi priorizado o estudo da teoria sobre os conceitos de narração e história de Walter 

Benjamin, bem como se recorreu aos preceitos críticos de outros autores como Gilles 

Deleuze, Félix Guattari e Roland Barthes. 

 

Palavras-chave: Teolinda Gersão, Ficções contemporâneas, Leituras comparadas.   
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to carry out a comparative study of works of the Portuguese writer 

Teolinda Gersão produced between 2000 to 2011: Histórias de ver e andar, A mulher 

que prendeu a chuva e outras histórias, O mensageiro e outras histórias com os anjos 

and A Cidade de Ulisses. It is intended mainly to highlight the most relevant aspects of 

his fiction and the possibility of construction narrative in the present day. Thus, in 

addition to those works written by Gersão, undertook the study of theatrical 

performance "Os anjos" (2003) by The Company O Bando. This is a free adaptation of 

the work of the same name, published by the author in 2000, which weaves through 

extra-textual elements, a privileged reading of the work of the author. Amid this 

diversity fictional research, reasserts itself in the writing of the Teolinda the covenant 

between ethics and aesthetics, capable of breaking the concepts of the officiality of 

contemporary everyday life. In this sense, it prioritized the study of the theory on the 

concepts of narration and story of Walter Benjamin, and the critical precepts of authors 

Gilles Deleuze, Felix Guattari and Roland Barthes. 

 

Keywords: Portuguese Literature, Teolinda Gersão, readings compared. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse vise à réaliser une étude comparative des œuvres de l'écrivain portugais 

Teolinda Gersão réalisés entre 2000 à 2011: Histórias de ver e andar, A mulher que 

prendeu a chuva e outras histórias, O mensageiro e outras histórias com os anjos et A 

Cidade de Ulisses. Il est principalement destiné à mettre en évidence les aspects les plus 

pertinents de sa fiction autour de l'art narratifs dans la contemporanéité. Ainsi, en plus 

de ces œuvres écrites par Gersão, a entrepris l'étude de la pièce de théâtre "Os anjos" 

(2003) mise en scène par la Compagnie O Bando. Il s'agit d'une adaptation libre de 

l'œuvre du même nom, publié par l'auteur en 2000, qui tisse à travers des éléments 

extratextuels, une lecture privilégiée de l'œuvre de l'auteur. Au milieu de cette recherche 

sur la diversité de fiction, se réaffirme dans l'écriture de Teolinda l'alliance entre éthique 

et esthétique, capable de rompre les concepts officielles de la vie quotidienne 

contemporaine. Dans cette façon, on a prioriser l'étude des théories de Walter Benjamin, 

en particulier ses réflexions sur la narration et l'histoire et d’autres préceptes critiques de 

Gilles Deleuze, Félix Guattari et Roland Barthes. 

 

Mots-clés: Teolinda Gersão, fictions contemporaines, lectures comparatives. 
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 A ARTE DE NARRAR EM TEOLINDA GERSÃO 

 

Quem acompanha o percurso literário de Teolinda Gersão possivelmente 

observou que, nesta década inaugural dos anos 2000, a (quase) exclusiva escrita de 

romances cedeu lugar a uma diversificada produção literária, a saber: a novela Os anjos 

(2000), três livros de contos, Histórias de ver e andar (2002), O mensageiro e outras 

histórias com os anjos (2003) e A mulher que prendeu a chuva e outras histórias 

(2007), além de A Cidade de Ulisses (2011), obra que retoma o tom romanesco.  

Será justamente esta produção recente o mote desta pesquisa, tendo em vista que 

o conjunto de tais obras, até o momento, não foi objeto de análises mais extensas, e 

nelas percebemos a reafirmação do projeto literário da autora, calcado no pacto entre 

ética e estética, motivador tanto de uma ruptura com as oficialidades quanto da 

continuação do que concebemos como a arte de contar histórias. Em outras palavras, 

ratificando o que nos diz Isabel Allegro, Teolinda seria uma destas escritoras que 

concede vida ao que Walter Benjamin chama de Story telling (contação de histórias), 

presente, sobretudo, nas narrativas em que “a recuperação de histórias perdidas das suas 

vozes, em tempos e em lugares dispersos nos quais a presença feminina, já para além da 

necessidade de quaisquer gestos emancipatórios, assume uma íntima serenidade” 

(ALLEGRO, 2002, p.76) 

Também em busca de delinearmos o projeto literário da autora, optamos por 

incluir nesta tese o estudo de uma peça montada e encenada pela companhia teatral O 

Bando, intitulado “Os anjos” (baseada em narrativa homônima de Teolinda), uma vez 

que esta encenação traz interessantes perspectivas para o entendimento da obra gersiana, 

justamente, no que tange às reflexões sobre o fazer narrativo (entendido como enlace 

ético e estético) na contemporaneidade.  
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Assim, os objetivos da presente tese terminam por se inserir no estudo das 

teorias do filósofo alemão Walter Benjamin sobre os conceitos de história e narração, 

analisados em Magia e Técnica, Arte e Política. 

Segundo Jeanne Marie Gagnebin, no prefácio da citada obra de Benjamin – 

instigantemente, intitulado Walter Benjamin ou a história aberta –, “a questão da 

escrita da história remete às questões mais amplas da prática política e da atividade da 

narração”, para tanto, relembra as diferenças apontadas por Benjamin entre a 

“historiografia burguesa” / “progressista” e a “historiografia materialista”. Afirma que 

as primeiras se amparam em uma concepção de tempo “homogêneo e vazio”, enquanto 

a vertente materialista é “capaz de identificar no passado os germes de outra história, 

capaz de levar em consideração os sofrimentos acumulados e de dar uma nova face às 

esperanças frustradas –, de fundar um outro conceito de tempo, “tempo de agora” (...). 

(BENJAMIN, 1996, p. 7; 8) 

Ainda relembrando o autor alemão, ressalta-se que esta desvinculação com o 

passado, inerente à historiografia burguesa, leva ao enfraquecimento da Erfahrung 

(experiência), e, em seu lugar, no mundo capitalista moderno, está a Erlebnis 

(experiência vivida ou vivência), típica do indivíduo solitário. De acordo com 

Gagnebin, esta constatação de Benjamin relaciona-se, como muito já se disse, à sua 

teoria sobre “o fim da arte de contar”, mas pode igualmente ser pensado (embora nunca 

tenha sido explicitado por Benjamin) como o início de uma reflexão sobre a 

“reconstrução da ‘Erfahrung’ [que] deveria ser acompanhada de uma nova forma de 

narratividade” (BENJAMIN, 1996, p. 8; 9). Como ressalta a pesquisadora, este ponto 

não é esclarecido pelo autor alemão, entretanto ele nos lega outros escritos – também 

reunidos em Magia e Técnica, Arte e Política –, que podem nos apontar algumas 

direções possíveis ao se pensar em uma nova arte de narrar, entre os quais, além das 
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considerações já destacadas sobre a história e a crise da experiência coletiva, seus 

escritos sobre o narrador, sobre a crise do romance, sobre o teatro épico. 

Assim, caminharemos pela obra de Benjamin e pela leitura de outros teóricos 

que retomam os vestígios críticos deixados pelo pensador alemão. A partir daí, 

buscaremos relacionar tais fragmentos aos jogos narrativos de Teolinda e às 

representações que tece da vida social e cultural contemporânea. Também elegeremos, 

em nosso estudo, alguns autores que, tais como Benjamin, dedicaram-se a pensar em 

aspectos da sociedade não focados pela História oficial, ou seja, que terminaram por 

contar a história dos homens e os meios pelos quais chegam a uma formulação ética e 

estética da vida, principalmente: Gilles Deleuze, Félix Guattari e Roland Barthes. Os 

dois primeiros porque, entre outros aspectos estéticos e sociais, dedicam-se ao estudo da 

dicotomia do que chamam de espaços estriado e liso; um intrinsecamente associado a 

referenciais geográficos e culturais, o outro fundado pelos acontecimentos e afetos, 

portanto não passivo de mapeamento, ou, em outros termos, engloba fatores moventes, 

propulsores do devir. Já a teoria de Barthes é utilizada porque propõe, em paralelo a 

reflexões semiológicas, um olhar crítico, atento ao que se apresenta como fragmentário 

no cotidiano e nas artes, especialmente, em suas inflexões acerca do tema do teatro. 

Além destes autores, destaca-se ainda Carlos Reis, no que tange às suas compilações 

narratológicas, relevante instrumental para a compreensão dos modos como a obra de 

Gersão empreende sua releitura de determinados estatutos narrativos. 

 

 Quanto ao aspecto metodológico, a tese encontra-se dividida em três capítulos: 

• O primeiro – Percursos do olhar – pretende acompanhar o desnudar aos leitores 

contemporâneos do potencial das narrativas que nos cercam. Trata-se da leitura 
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de 19 dos 30 contos constitutivos de OM, HVA e AMPC1, em que se serão 

destacadas as várias experiências vividas pelas personagens destes contos, nos 

quais aspectos como viagem, descobrimento e lugares – que ultrapassam a 

instância geográfica – apresentam-se como somatória de elementos que se 

nutrem dos substratos do passado, sem deixar de ancorar-se no presente. Deste 

modo, também as viagens não são traduzidas (apenas) em deslocamento 

espacial, convertendo-se em descoberta, não mais de percursos míticos - como 

no passado, de que Os Lusíadas são o grande modelo português – mas da 

narrativa do cotidiano, por vezes, banalizado pela ausência de relatos de homens 

experimentados. Em alguns contos, o extraordinário e o contingente coexistem, 

em outros, o dia a dia encontra-se verbalizado através de monólogos dissonantes 

na sua relação com o exterior, não porque a escritora tenha a “necessidade muito 

rara de combater e destruir a trivialidade”, como dizia Baudelaire (2002, p. 51) e 

sim porque a suavidade expressa pela escrita de Teolinda - sempre atenta a um 

modo de contar - contrasta com a celeridade do contemporâneo e suas 

exigências. Sendo assim, contrariamente às razões mensuráveis no âmbito do 

real, a literatura aqui representada pelas ficções breves de Gersão faz despontar 

uma reflexão crítica ao isolamento do homem ou à sua entrega à indiferença 

social;  

• O segundo – A escrita em arte de exposição – aborda a questão do enlace vida, 

literatura e outras artes, na ficção recentemente publicada, A Cidade de Ulisses 

(2011), na qual se ressalta, como viés principal de análise, a questão da 

montagem ficcional de uma exposição de artes plásticas. Trata-se da história de 

um casal de artistas que se propõe a participar ativamente do contexto sócio-
                                                           
1 Considerando-se que as antologias HVA e AMPC são constituídas por 14 contos cada uma e OM por 3 

narrativas, sendo que uma delas, “A velha”,  já havia sido publicada em 2002, no volume de HVA.  
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político-cultural português, transformando suas impressões em experimentação 

estética a ser devolvida aos olhos da sociedade. Desta forma, observa-se que a 

escrita do romance remete duplamente à coletividade, num efetivo exercício 

ético-estético, indiciador de sucessivas camadas textuais, em que os 

protagonistas são convidados a pensar em suas experiências – pessoais e 

citadinas – como motivo transfigurador do real. Além disso, vê-se na ACDU 

uma revisitação destes 30 anos de carreira literária da autora, pois se trata de 

uma obra que traz aspectos já trabalhados em romances anteriores, mas que 

herda muito dos contos recentemente produzidos, apresentando uma escrita que 

se estrutura também por diversos links com a História de Portugal, com seus 

mitos e narrativas relacionadas;  

• O terceiro – A palavra em cena – apresenta o estudo da adaptação da obra de 

Gersão aos palcos, na qual se busca compreender que, tal como em A árvore das 

palavras, os rituais de ouvir histórias podem ter mudado, as figuras e os espaços 

que entram neste jogo são outros, mas o interesse - quase inato do humano - por 

ouvi-las e contá-las permanece2. Não se propõe, contudo, um resgate nostálgico 

e artificial de rituais passados, mas conceber como eles ressurgem enquanto 

fecundos vestígios a compor outras possibilidades de dizer o tempo e a 

sociedade.  Com este objetivo, iremos nos deter na montagem e apresentação 

teatral de Os anjos, realizada pela companhia O Bando. Para tanto, foi 

empreendida uma pesquisa in locu, por meio da qual buscamos resgatar a 

memória do espetáculo, refletindo sobre o modo como a estória gersiana foi 

capturada pelo teatro. Durante o estudo procurou-se, através de entrevistas aos 

membros de O Bando, visitas ao espaço da companhia e pesquisas junto aos 
                                                           
2
   Lembremos as palavras de Gita em A árvore das palavras: “(...) escutávamos. Como se ouvíssemos 

histórias, depois do pôr do sol. Porque aquela música também contava histórias: havia um fio 
condutor, sempre constante (...)”. (GERSÃO, 2004, p. 72) 
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seus arquivos, destacar de que maneira elementos como alegoria, cenário, 

figurino, roteiro e interpretações corroboraram para uma montagem teatral 

afinada à literatura de Gersão. Parte dessa pesquisa consta da presente tese, em 

forma de apêndices e anexos, inclusive, as entrevistas realizadas com a autora 

Teolinda Gersão e o fundador, diretor e encenador do grupo de teatro O Bando, 

João Brites.   

 

Deste modo, ao longo de nosso estudo, pretendemos destacar aspectos da 

trajetória ficcional de Teolinda, a partir de suas obras mais recentes, tendo sempre viva 

a percepção de que esta não se isola no universo literário oficial, sendo capaz de reler 

mitos, de andar por entre gentes e situações contemporâneas das mais prosaicas: 

posturas diferentes e complementares que ratificam que a arte narrativa pode e deve 

sobreviver.   
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2 – PERCURSOS DO OLHAR  

 

Neste capítulo cabe abordarmos as antologias de contos HVA, OM e AMPC, 

obras que juntas somam 30 contos, sendo estes provenientes de diversos matizes 

reflexivos que, entretanto, afiguram-nos perpassados por temáticas não meramente 

representativas do nosso tempo, mas, sobretudo indiciadoras de uma dicção literária 

que, embora não nos pareça romper com o que já havia produzido a autora em seus 

romances, ao menos retira o foco de um acompanhamento da personagem/ das 

personagens para centrar-se no acontecimento fulcral de onde partem, quase 

simultaneamente, o reconhecimento do leitor contemporâneo e o seu estranhamento. 

Segundo Anabela Rita, em seu artigo “Ver e Andar com Teolinda Gersão” 3, na 

miragem da capa do livro HVA “sentimos a tradição e a memória popular a caminhar 

para nós (...) os pés fotografados dirigem-se para nós, andam, vendo e fazendo ver com 

eles, até à consciência do poder mágico da palavra”, o que no seu entender geraria uma 

escrita grafada pela “elaboração imagística, metafórica, ensaística”. De outro modo, na 

contracapa de AMPC lê-se a seguinte apresentação:  

 

A mulher que prendeu a chuva reúne 14 contos que partem da 
vida quotidiana mas se abrem, insensivelmente, a outros mundos 
– oníricos, fantásticos, terríveis ou absurdos – que nem por isso 
deixam de nos pertencer e de ser o lugar onde habitamos. 

 
 
 
 

Diríamos a partir destas reflexões, crítica e editorial, e das nossas leituras, que 

essas obras possuiriam um apreço pelas questões dos deslocamentos geográficos, em 

escala real ou imaginária, a consequente transfiguração do real imediatamente 
                                                           
3  Disponível em http://www.uff.br/revistaabril/revista-06/002_Annabela%20Rita.pdf, acessado em 17 de 

setembro de 2011. 
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apreendido pelos olhos e uma vertente metaficcional que, partindo de referências 

literárias e extraliterárias, problematiza o próprio ato de ler/escrever e, portanto, não 

abandonariam, em nenhum momento, um pacto fundamental entre a ética e a estética.   

No intuito de evidenciar esta relação na construção dos textos, optamos por 

destacar pontos de síntese na construção narrativa destes contos, tais como: a 

dessacralização de mitos; a ausência de segurança e a perda de falsos alicerces; a 

transfiguração do real; o ato de ler como reelaboração da realidade; a experimentação 

do fazer ficcional e o resgate/ a releitura, na escrita, de elementos inerentes ao 

movimento de contar histórias, principalmente: a importância dos vínculos parentais e 

comunitários, as viagens e a morte. Fatores estes que funcionam na contemporaneidade 

como o que Benjamin tratou por fragmentos, estilhaços “esparsos que falam do fim da 

identidade do sujeito e da univocidade da palavra, indubitavelmente uma ameaça de 

destruição, mas também – e ao mesmo tempo – esperança e possibilidade de novas 

significações”. (BENJAMIN, 1996, p.18); não será por acaso a presença dos sonhos em 

grande parte destes contos. 

Afinal, nas obras de Teolinda os sonhos partem de um motivo muitas vezes 

localizável, pessoal, mas que a autora não ratifica como condensador de um único 

sentido, embora por vezes suas personagens neles queiram enxergar um sentido, mas 

como resultado mesmo de uma rasura semântica, do falho que possibilita “novas 

significações”. Porque o sonho é antes de tudo uma linguagem que está fora dos 

protocolos do que se pretende real e, portanto pode trazer em si potências, ou, segundo 

Benjamin, faz “perceber as correspondências enlouquecidas tornadas invisíveis pela 

naturalização da história.” (D’ANGELO, 2006, p.102).   

No que tange ao aspecto metodológico deste capítulo, recorreremos à seleção de 

19 (deste total de 30) contos a serem mais especificamente analisados, sendo os mesmos 
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subdivididos nos seguintes eixos de análise: O instante em que a vida de alguém se 

transforma, que agrega a leitura de Os anjos e “O mensageiro e outras histórias com os 

anjos”; Paisagens de ausência, no qual estão compreendidos “Segurança”, “Avó e neto 

contra o vento e areia”; “Cavalos nocturnos” e “Noctário”; O eu ou o outro/ O eu sem 

o(s) outro(s), composto por “Big Brother Isn´t Watching You” e “O cão”; Da vivência 

do luto à miragem do quadro, que compreende “A ponte na Califórnia” e “Natureza 

Morta Com Cabeça de Goraz”;  “Modos de ler”, composto por “O leitor” e “A 

dedicatória”; “Do estranho ao devir, uma porta entretempos”, do qual fazem parte 

“Um casaco de raposa vermelha” e “A mulher que prendeu a chuva”;  Por uma 

sabedoria das coisas simples: a vida e a morte, que traz a leitura de “A velha” e “A 

defunta”; e por fim “Entre viagens, o acaso”, composto por “Encontro no S-Bahn”, 

“Roma” e “As cidades”. Porém, cabe ressaltar que tal procedimento metodológico não 

impede (na realidade, espera-se que ocorra) a inserção analítica entre os diferentes 

eixos. 

Quanto aos demais contos constituintes das obras ora analisadas, a saber: 

“Quatro crianças, dois cães e pássaros”, “As laranjas”, “Uma orelha”, “A visita”, 

“Bilhete de avião para o Brasil”, “As cartas deitadas”, “As tardes de um viúvo 

aposentado”, “História antiga”, “Conversa”, “Se por acaso ouvires esta mensagem” e 

“O verão das teorias”, optou-se por não incluí-los de forma sistemática nesta pesquisa 

por serem contos que remetem, ora ao ambiente doméstico e suas tensões, ora ao 

silenciamento dos pares afetivos, ou ainda à história de uma casa e de seus habitantes, 

aspectos que certamente constituirão o corpus de trabalhos futuros, que podem inclusive 

ser pensados em comparação a outros romances da autora, que destes temas já se 

dedicaram, especialmente OS, OGC, OCS, ACCC e OT.  
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2.1– O instante em que a vida de alguém se transforma 

 

Segundo Isabel Pires de Lima, observa-se, a partir do final dos anos 80, “uma 

aparente ultrapassagem” do que identifica como uma “componente experimentalista” na 

obra de Teolinda, que passaria a contar “mais linearmente, embora nunca linearmente, 

uma história de trama coesa4”, destacando como fruto desta nova atitude estética Os 

anjos. 

Assim, a pesquisadora se propõe a discutir a diferença que se processa entre os 

romances iniciais de Teolinda, O Silêncio (1981) e Paisagem com mulher e mar ao 

fundo (1982), por exemplo, e sua produção dos anos 2000. Destaca que nos primeiros 

transpareciam os desassossegos da escrita pós-revolução dos Cravos, em que era 

imperativo experimentar novas formas de texto e de vida, ao passo que na novela 

(conto?) Os anjos (2000), tais dicotomias ideológicas, subjetivas e as experimentações 

estéticas são atenuadas em nome de outras estratégias textuais. Pois, observa-se nesta 

pequena narrativa, uma tendência à fluidez da escrita que não impõe entraves à leitura, 

ao mesmo tempo em que propõe um movimento peculiar de lembranças-esquecimentos, 

gerador da ressignificação de conceitos, tão gastos no trato social. 

Neste sentido, a presença do elemento infantil, mais do que uma linha temática, 

é um recurso de escrita, responsável pela superposição de imagens e vazios que, 

entretanto, não tornam tortuosa a leitura.  

Ainda no que se refere à narrativa de uma criança, nos diz Gagnebin que se trata 

do predomínio no texto de “tudo o que escapa à soberania do sujeito consciente e marca 

                                                           
4   LIMA, Isabel Pires de. Ainda há contos de fadas? O caso de Os anjos de Teolinda. In: Revista Semear 

nº 7. Disponível em http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/7Sem_02.html, acessado em 01 de 
julho de 2010. 
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tão profundamente a criança que não adquiriu a ‘segurança’ do adulto” (1999, p. 82-83). 

Tendo em vista tais reflexões, podemos dizer que as crianças guardam a particularidade 

de apontar para um novo modo de questionar a sociedade e de experimentar os 

processos de escrita também nas obras de Teolinda, porque, ao conceder a voz 

narradora a uma criança, a autora abre mão de qualquer olhar totalizante em termos 

ideológicos e em termos discursivos, visto que a criança esforça-se por entender o 

mundo adulto, porém, frequentemente, esbarra no interdito deste mundo. Assim, passa a 

preencher as possíveis lacunas com sua imaginação e lembranças, formulando outra 

espécie de saber crítico, com lógicas que fogem ao mundo pré-concebido dos adultos, 

não se satisfazendo com respostas prontas. 

Deste modo, ainda nos recordando das palavras de Gagnebin, ao falar da 

infância, o sujeito supostamente autobiográfico lança-se em polifonias identitárias, nas 

quais “autos não é mais o mesmo, o bios explode em várias vidas que se entrecruzam e 

a grafia segue o entrelaçamento de diversos tempos que não são ordenados por 

nenhuma linearidade exclusiva” (GAGNEBIN, 1999, p. 78), fazendo do sujeito uma 

espécie de agente da história, uma vez que “a perda e a salvação da infância” deva ser 

encarada “como [um] modo privilegiado de percepção.” (GAGNEBIN, 1999, p. 75). 

Noutras palavras, o pensamento benjaminiano, retomado pelas palavras de Gagnebin, 

parece propor “uma reflexão que tente pensar a nossa prática histórica, isto é, como 

contamos a nossa história e como agimos nela (...)” (GAGNEBIN, 1999, p. 75). Trata-

se, portanto, de pensar a autobiografia como um encontro privilegiado entre o indivíduo 

e a sociedade, mais do que uma elaboração pessoal, uma ação estética e política. 
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Tendo em vista tais perspectivas, comecemos nossa reflexão pela leitura das 

primeiras palavras de Os anjos5: “A minha mãe estava em cima de um banco e tinha na 

mão uma cavaca acesa. Eu tinha ido prender o cão e quando voltei dei com ela assim. 

Gritei-lhe da porta. Pára! Mas ela não me ouvia (...)” (GERSÃO, 2003, p. 41) 

Este momento inicial do texto, apesar de toda a simplicidade de sua estrutura, 

guarda o gérmen desta narrativa: o olhar da criança ante a mãe desequilibrada e a 

verbalização de uma memória infantil sobre um mundo do qual desconhece com 

inteireza os sentidos. Será justamente esta condição peculiar da criança, neste caso uma 

criança-narradora, que irá propiciar o questionamento das seguintes facetas narrativas: a 

memória, a transmissão de formas não canônicas de saber e uma visão não totalitária da 

realidade, propondo em seu lugar a busca por vestígios das estórias/ histórias, que 

fascinam a criança em seu aprendizado do mundo. 

Nesta direção, Os anjos apontam para algumas das críticas já formuladas por 

Teolinda em O silêncio, entretanto, estas críticas são agora expostas a partir da própria 

sucessão dos fatos (sempre relacionados ao universo infantil), não havendo, assim, um 

olhar que as julgue. São, estas, questões relacionadas à tríade: sistema educacional, 

igreja e família. Estes pilares de sustentação da infância são, contudo, relativizados 

nessa narrativa, desnudando-se a ambiguidade que permeia valores comumente 

vinculados a essas instituições sociais. No que se refere ao sistema educacional escolar, 

temos a apresentação de um modelo repressivo. Neste ambiente, Ilda, a protagonista da 

história, encontra-se deslocada, pois tem dificuldades em aprender a ler dentro dos 

moldes tradicionais de ensino e, por esta razão, é humilhada pela professora. Em 

oposição à metodologia repressiva da escola e seus mestres, é ofertado à menina um 

                                                           
5
 Optamos pela forma em itálico ao tratar desta narrativa, com o objetivo de evidenciar que além de um 

conto, incluído na pequena coletânea de 2003 de Teolinda, esta obra foi publicada independentemente 
sob a designação “narrativa”, em 2000.  
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saber alternativo proveniente das histórias do avô sobre sua antiga aldeia tragada pelas 

águas e do almanaque com que este presenteou a neta.  

É interessante notar que, de modo bastante sutil, a autora promove a valorização 

de formas não canônicas de conhecimento, tais como a oralidade e a leitura de gêneros 

literários considerados menores, mostrando que, através dessas fontes alternativas de 

saber, Ilda formula seu aprendizado imaginativo e consegue ler. Pela voz inocente da 

personagem faz-se uma crítica contundente ao ensino tradicional: “Podia imaginar. 

Aprendia muita coisa com o meu avô. Só na escola eu não aprendia”. (GERSÃO, 2000, 

p. 20). Talvez porque, como Marta D’Angelo recupera da escrita benjaminiana, 

  
(...) a educação verdadeira é a que envolve reciprocidade, 
mesmo, ou talvez, sobretudo, quando se trata de idades e 
culturas diferentes. O distanciamento entre as gerações em nossa 
época faz parte de um processo histórico de empobrecimento da 
experiência humana (...). (2006, p. 34) 

 

Desta forma, se a experiência humana foi desconfigurada pelo acontecimento 

capitalista e seu tempo de aceleração produtivo, sucede nesta narrativa de Gersão 

justamente o oposto, a representação intemporal, na qual prevalecem os movimentos de 

escuta de histórias e lembranças: 

 
Mas eu não podia acreditar que aquilo tivesse acontecido assim 
tão de repente, como se Deus tivesse aberto o céu e inundado o 
mundo, porque ninguém podia mandar tanta água, só Deus. O 
meu avô contava mal, ou tinham-lhe mentido. (GERSÃO, 2003, 
p.50)  

 

Observa-se que a história da aldeia tragada pelas águas devido à construção de 

uma represa (em nome do progresso), não é percebida melancolicamente por Ilda, pois a 

destruição não se configura como aniquilamento, e sim outra forma de continuidade: 
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No entanto também era como se a água cobrisse a aldeia e a 
deixasse lá guardada para sempre, pensei. Podia imaginar que a 
avó continuava a morar na casa, assomava de quando em 
quando à janela ao fim da tarde, esperando o avô para a ceia. 
(GERSÃO, 2003, p. 50-51) 
 

 

Sobretudo, porque esta é uma história transmitida em uma troca geracional, por 

quem a viveu (o avô) e a menina, que não tem uma imagem fixa ou uma vivência sua de 

tal fenômeno podendo entregar-se não a um acontecimento específico, suas 

consequências ou ensinamentos ligados ao plano do real, mas ao que emana das 

palavras do ancião como mote imaginativo. É o que pontua Ecléa Bosi: 

 
Quando o velho narrador e a criança se encontram, os conselhos 
são absorvidos pela história: a moral da história faz parte da 
narrativa como um só corpo, gozando as mesmas vantagens 
estéticas (as rimas, o humor...). 
Não tem o peso da moral abstrata, mas a graça da fantasia 
embora seja uma norma ideal de conduta transmitida. (BOSI, 
2003, p.34) 

 

Além da história, o avô presenteia a neta com o almanaque que a leva ao 

conhecimento da leitura, entendida como o movimento concomitante de ver e ouvir 

histórias, perceber as palavras que se desenham aos olhos: 

 
Um dia olhei uma figura, e as letras em baixo e novamente a 
figura. E então as letras, quando tornei a olhá-las, correram a 
juntar-se em molhos. Cada molho era uma coisa, um molho era 
cão, outro molho era uma casa. Fiquei vermelha de surpresa e 
senti-me quase sufocar. O meu avô riu-se, e eu vi que agora não 
podia voltar atrás: não conseguia olhar as letras sem ler o que 
diziam. (GERSÃO, 2003, p. 56-57) 

 

 Uma dessas histórias particularmente seduz a jovem, a narrativa do profeta 

Maomé, que encanta a menina não pelo seu contexto religioso, mas por pensá-la como 

possibilidade de aprendizado – em sentido mais amplo – da vida. 
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Pouco me importava agora quem era Maomé. Bastava-me a sua 
história, bela como o toque do sino. (...) sua história tinha-me 
pertencido. Continuava a pertencer-me, apesar de o padre a ter 
roubado. Porque eu ainda a sabia, verifiquei provocando na 
memória os pormenores (...). (GERSÃO, 2003, p.66; 67) 

 
 

Assim, Ilda correlaciona a narrativa sobre Maomé - a “história do instante em que a 

vida de alguém se transformava” – à sua revelação como leitora: 

 

A revelação era uma coisa que caía sobre ele (...). Uma coisa 
que o tocava, como uma palavra ouvida de repente. E depois 
nada fica igual. Uma palavra que era como um relâmpago e 
rasgava uma janela no mundo. (...) Sabia-a de cor, verifiquei 
com júbilo, repetindo-a vezes sem conta mentalmente (...). 
(GERSÃO, 2003, p. 67) 

 
 

Neste ponto, o conto gersiano faz repensar, de certo modo, o pensamento 

benjaminiano sobre “a perda da experiência” na modernidade, afinal, a passagem do 

sagrado ao profano se dá como retomada da experiência e de certo fio de tecer histórias, 

no qual aquilo que é escutado mescla-se à vivência do ouvinte e é devolvida ao papel 

pelo escritor, não para solitariamente grafar suas perdas subjetivas, mas para conceder 

valor crítico ao passado no presente. Além disso, ao deter seu olhar narrativo nas 

descobertas da criança, Teolinda possivelmente termine por reiterar que a “vida infantil 

se vincula claramente a uma nova leitura da história, que visa retomar a tradição e a 

memória do que foi sufocado, reprimido no processo de constituição da modernidade.”6 

Resulta desta percepção o apreço de Benjamin por questões que a história oficial 

considera irrelevantes e por assuntos muito distantes da filosofia convencional, como os 

brinquedos e o lado lúdico do aprendizado, “artefatos” utilizados pela criança, um ser 

                                                           
6    SCHLESENER, Anita Helena. Educação e infância em alguns escritos de Walter Benjamin, p.129. 

Disponível: http://www.scielo.br/pdf/paideia/v21n48/a15v21n48.pdf, acessado em 18 de janeiro de 
2012.  
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que percorre os detalhes do mundo, capaz de se deslumbrar com as mínimas 

descobertas do cotidiano ou como resume D’ Angelo: 

 

A preocupação de conectar as ideias à realidade empírica (...) 
levou Benjamin a se interessar cada vez mais pelas atividades 
dos artistas e das crianças (...) o modo como ambos dirigem seu 
olhar para o mundo. (2006, p.28) 

 

Desta forma, “sua filosofia [a de Benjamin] vem inspirando estudos e pesquisas 

que arrancam a educação de seus nichos institucionais e a colocam no mundo.” 

(D’ANGELO, 2006, p. 25; 36), um posicionamento em consonância com aquele 

apresentado por Ilda ao se ocupar de elementos não institucionais de aprendizado, por 

meio dos quais, descobre a leitura para além do meramente textual. 

Pelos olhos desta criança também a família apresenta-se destituída da aura 

institucional, em um evidente contraste com uma visão de família herdada, sobretudo, 

do século XIX, época, em que 

 

(...) a família ficou presa ao processo de valorização do capital, e 
nessa condição cumpriu as funções dele, a saber: garantia de 
transmissão da propriedade, manutenção do casamento como 
forma afetiva de sustentação do capital, e preocupação com a 
educação como forma de inserir seres no trabalho socialmente 
necessário. Assim, a família burguesa, apesar de buscar a 
formação da personalidade de uma forma autônoma, na verdade 
esteve a serviço das relações extra-familiares.7 

 
 

Sendo assim, quanto mais se desejava a prosperidade econômica, mais sólidos 

eram os consórcios matrimoniais, efetivando, por outro lado sem “perceber sua 

                                                           
7  OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de. Auto dos danados: cenas de uma família condenada. In: 

Portuguese Literary & Cultural Studies, v.15-16, Universidade de Massachussets, EUA, 2008.  
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fragilidade (...) contradições insolúveis, entre as quais a inconciliável aliança entre amor 

e casamento que foi responsável por adultérios e outros dramas na literatura ocidental8”.  

A exceção a esta tônica, em termos literários, é evidenciada pela própria 

Teolinda Gersão ao falar da obra Alves e Cia do escritor oitocentista Eça de Queiroz: 

 
O terceiro motivo pelo qual lhe estou grata [a Eça] é pela sua 
profunda compreensão do ser humano (...).  Assim, por 
exemplo, depois de ter escrito O Primo Bazílio seguindo o 
modelo da Bovary, ao qual obedeceram todos os grandes 
romances de adultério do século XIX (...) Eça retoma o tema de 
um ângulo completamente diferente em Alves & Cª: Pela 
primeira vez uma história de adultério feminino não termina 
com o suicídio nem com a morte da personagem devido a uma 
doença que é a somatização da culpa e a sua necessária 
expiação, e tem, pelo contrário, um final feliz. Pela primeira vez 
num romance de adultério o tema central não é a relação intensa 
e proibida entre a mulher e o amante: a carga erótica situa-se 
sobretudo na personagem de Godofredo em relação a Ludovina 
e o romance de adultério converte-se numa história de amor 
conjugal. Assistimos (numa perspectiva irónica e quase 
burlesca) à capitulação dos grandes princípios perante o desejo 
pequeno-burguês de felicidade doméstica9.  

 
 

Se a família era o grande tema do século XIX, no Portugal salazarista ela se 

perpetua como interesse central, tendo agora o propósito de legitimar o discurso 

patriarcal: “Gerações inteiras foram embaladas pela imagem de um Portugal doce, 

cuidado por um chefe extremoso e puro, que se duplicava no seio familiar por meio da 

imagem do pai exemplar10”.  

Assim, ao escrever Os anjos, Teolinda acaba por inscrever outro modo de narrar 

a sociedade familiar. Primeiro por, mais uma vez, a exemplo de Eça de Queirós, 

repensar o tema do adultério (para além de pré-julgamentos) e depois porque sua escrita 

                                                           
8    Idem 
9   GERSÃO, Teolinda. II - Leituras contemporâneas de Eça. In: Revista  de Letras e Culturas Lusófonas, 

número 9-10, abril-setembro de 2000. Disponível em:http://www.instituto-
camoes.pt/revista/ecadequeiros.htm, acessado em 30 de abril de 2009. 

10  OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de. Auto dos danados: cenas de uma família condenada. In: 
Portuguese Literary & Cultural Studies, v.15-16, Universidade de Massachussets, EUA, 2008, p.4.   
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reflete também sobre o patriarcado, rompendo com protocolos do (pós-) salazarismo, 

presentes até mesmo em obras dos anos 80 da própria autora, nas quais a conciliação 

parental parecia destinada ao fracasso. Pode-se mesmo dizer que Os anjos rasuram 

esquemas pré-determinados em relação à família, tanto no que tange à sua 

funcionalidade burguesa quanto no que se refere aos preceitos do patriarcado português, 

uma vez que o motivo agregador deste núcleo é o afeto, bem expresso nestas palavras 

do pai: “olha que morro se ela nunca mais ficar como era dantes”. (GERSÃO, 2003, 

p.43). Não há, portanto, vestígio de uma utilização mercantil dos sentimentos (como se 

pode ainda atribuir à obra Alves & Cia) nem a intenção de predomínio do elemento 

masculino sobre o feminino (a exemplo de obras como O silêncio). Tal desvinculação 

das relações parentais à economia burguesa ou à manutenção de um sistema marialva11 

é percebida também pela frequente sugestão de trabalhos/ atividades artesanais e outras 

ligadas a ambientes remotos ou tempos imemoriais presentes na narrativa, tais como: 

serrar árvores, moldar o ferro, contar histórias; atividades que exigem respeito e 

comprometimento do sujeito com a matéria trabalhada.   

Deste modo, parece-nos fecundo investigar a dicotomia doença-cura familiar 

também relacionada às funções exercidas por essas personagens masculinas, como já 

apontávamos em pesquisa anterior: 

 

O núcleo familiar de Os Anjos mostra-se inicialmente doente, 
pois é composto por: uma mãe que sofre de perturbações 
nervosas, um pai silencioso e alcoólatra, um avô que, ao 
contrário do pai, gosta de contar histórias, mas, é portador de 
uma doença degenerativa e por Ilda, dividida entre as 
inquietações naturais da adolescência e o drama familiar. 
No entanto, as doenças que acometem a família não são de 
natureza exclusivamente física, sendo, sobretudo, de natureza 
afetiva. O primeiro sintoma desta doença afetiva relaciona-se 

                                                           
11 O termo “marialva” era utilizado para designar o típico burguês do Portugal fascista, que reafirmava em 

suas atitudes conservadoras a relação desigual entre homens e mulheres e entre proprietários rurais e 
camponeses, tendo sido especialmente descrito na obra de José Cardoso Pires: A cartilha do marialva. 
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aos pais de Ilda e pode ser compreendido a partir desta fala da 
protagonista: ‘Antes de a minha mãe adoecer, ela perguntava-lhe 
à noite, quando ele vinha do trabalho: Então? Ele encolhia os 
ombros e respondia: O costume’. (SANTOS, 2009, p.146-147) 

 

Cabe ao avô desempenhar o papel de “uma espécie de sábio” uma vez que 

“compreende o que falta à nora e à neta - auxilia a nora em seus encontros com o 

amante e presenteia a neta com suas histórias” tornando-se “responsável pela cura 

afetiva de toda a família.” (SANTOS, 2009, p.146). Logo, o campo imaginativo e a 

realidade se entrecruzam por meio das histórias do avô, fazendo-nos pensar nas palavras 

de Ecléa Bosi: 

Num texto encantador, “Narrar e Curar”, Jeanne Marie 
Gagnebin faz refletir sobre a função curativa das histórias. A 
narrativa é terapêutica, apressa a convalescença quando a mãe, 
sentada junto ao leito da criança, desperta-lhe outra vez o gosto 
pela vida. Concordo, porque a história contada é um farmacon, 
antes preparado pela narradora nos tubos e provetas da fantasia e 
da memória, através de sábia dosagem. (BOSI, 2003, p.34-35) 

 

Em Os anjos, tal enunciado ganha coloração especial, pois quem “narra” (o avô) 

está doente fisicamente (uma doença natural, resultado da degeneração do corpo, do 

passar dos anos), entretanto dispõe de suas últimas forças para contar histórias sobre os 

anjos à neta, deixando, na verdade, que a imaginação da menina complete as lacunas. 

Estas histórias a apaziguam com a mãe e consigo mesma, gerando uma cura afetiva 

estruturalmente grafada no texto “por índices remissivos e recorrentes, entre os quais se 

destacam o fogo e demais vocábulos semanticamente ligados a ele. Vocábulos estes que 

parecem significar no texto, a um só tempo, a destruição, a paixão e a sabedoria.” 

(SANTOS, 2009, p.147). Porque, em realidade, tal como a água, o fogo torna-se mais 

importante pela sua característica de gerar ruínas, de transfigurar a matéria, torná-la 

outra. Ilda intuitivamente sente-se atraída pelo poder corrosivo do fogo e, por extensão, 

por quem o maneja, Serafim das Canas:      
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(...) descia os braços sobre o fogo e batia o ferro, sem medo de 
queimar-se. Parei junto do fogo, com vontade de estender as 
mãos e de tocar as chamas. Queria vê-lo outra vez bater o ferro, 
lidar com o fogo como se domasse um animal. (GERSÃO, 2003, 
p. 59-60) 
 

 
Reafirma-se, desta forma, o que diz Benjamin sobre o interesse dos sujeitos 

durante a infância pelo resíduo, pelo fragmento das coisas, cujo encaixe é inteiramente 

novo aos olhos de quem os recolhe, pois: “Em produtos residuais reconhecem o rosto 

que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas unicamente.”  

(D’ANGELO, 2006, p.29) 

No caso desta narrativa, o caráter residual aparece (também) personificado nas 

imagens dos anjos que, de personagens inteiriços do discurso da catequese cristã, 

passam à percepção fragmentária do ferreiro Serafim, ratificando o caráter ambivalente 

desses seres, que em seu entrelugar (nem sagrados nem profanos) tornam-se isentos de 

um julgamento moral nas palavras do avô: “São anjos, disse ele. Bons ou maus? 

Perguntei ainda, porque tinha medo pela minha mãe. O avô abanou a cabeça, como se 

nada disso fizesse sentido. São anjos, repetiu.” (GERSÃO, 2003, p. 61). Tais palavras 

do avô, assimiladas pelo universo imaginativo de Ilda, conduzem-na a uma efetiva 

revelação, pois a menina torna-se uma competente leitora desses fragmentos:  

 
 
(...) lembro-me de olhar e ver tudo muito claro, como se uma luz 
mais forte se acendesse. 
Éramos uma família, vi. O meu pai, a minha mãe, o meu avô e 
eu. O que quer que acontecesse, a minha mãe voltaria sempre, 
não punha um pé em falso ao andar nem caía do alto das 
ravinas. Nem a levava o vento. Porque estava ligada a nós. 
(GERSÃO, 2003, p.71) 

 

Nota-se que a constatação da personagem sobre a família não é ingênua. Sua 

revelação é o resultado de uma elaboração subjetiva dos fatos, sendo esta nova família, 
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emblematicamente, não a colagem de pedaços do que se quebrou, mas a formulação de 

outro mosaico, uma vez que “a compreensão da infância não se alcança no horizonte de 

uma temporalidade linear. Simultaneamente futuro e passado, ela é uma densidade 

temporal de conexões descontínuas”. (MURICY, 1998, p. 63). Uma potência que Ilda 

reflete ao conduzir-nos por sua história, não privilegiando um eu absolutamente 

centrado em si ou o redizer de um discurso canônico, mas, ao contrário, trata-se da 

enunciação de um indivíduo que se descobre na medida em que intensamente descobre 

o mundo. 

 

Tal como em Os anjos, o conto “O mensageiro” faz-se a partir da ambivalente 

figura de um anjo, do desejo de uma mulher, que está para além das determinações do 

matrimônio, e de uma criança que é concebida e criada no cerne desta cisão. Entretanto, 

o dado inteiramente novo refere-se ao fato de serem estes personagens, respectivamente, 

o anjo Gabriel, Maria, José e Jesus.  E ser esta história, portanto, uma versão narrada em 

3ª pessoa e partindo do olhar sobre as vivências domésticas da família de Nazaré, um 

mito fundacional: “Essa é uma possível versão da história. Escrita no mês dois do ano 

três do vigésimo primeiro século da era que o encontro de Maria com o anjo 

inaugurou.” (GERSÃO, 2003, p.24) (grifo nosso) 

Segundo Carlos Reis, diante do universo das teorias narratológicas, poderíamos 

ainda identificar outro ponto de diferenciação entre as narrativas de Teolinda, porquanto 

“O mensageiro” se encaixaria na releitura de um gênero que se define como lenda:  

 

No campo da literatura tradicional de transmissão oral, lenda 
designa uma narrativa em que um facto histórico, aparece 
transfigurado pela imaginação popular: não se trata, pois, de 
uma reconstituição objectiva e ‘documental’ de um facto 
ocorrido num passado remoto, mas sim de uma narrativa de 
carácter ficcional, que foi sendo transmitida de geração em 
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geração. A acção aparece normalmente localizada no espaço e/ 
ou no tempo (ao contrário dos contos, situados num passado 
indefinido e num espaço indeterminado), e a história contada é 
sempre modelada pelo maravilhoso (...) a lenda cristã do milagre 
de Nazaré ilustram bem este tipo de narrativa.  (REIS & LOPES, 
2007, p.224) 

 

Desta forma, observa-se que a autora irá instalar sua escrita nos interstícios de 

um texto que já nasce sob o signo da rasura, da tradução, das versões, dos equívocos e 

dos silenciamentos, ora provocados por interpretações lexicais nem sempre exatas, ora 

por interesses ideológicos ligados às diversas religiões, que do texto bíblico se 

apropriam. Prova deste posicionamento despudoradamente ficcional é versão gersiana 

do encontro de Maria com o anjo Gabriel, que se apresenta bastante diverso daquele 

narrado pelo texto oficial12:  

 

Foi então que viu ao seu lado. Era muito belo, e não lhe 
inspirou medo. Foi também o que ele disse, quando lhe pôs as 
mãos sobre os ombros e a puxou com ternura para si: 

– Não tenhas medo. 
O seu rosto estava agora mais perto e os lábios afastavam-

se, porque ele sorria. Depois ficou tão perto que a boca dele se 
colou à sua boca e o seu corpo ao dela, e foi como se uma 
nuvem os cobrisse e se fizesse noite, e depois em volta 
houvesse apenas luz. (GERSÃO, 2003, p.11) 

Quando acordou estava sozinha.  
“com o corpo tremendo de alegria” 
Nesse momento, muita coisa se passara. Ele tinha 

falado, e ela ouvira. Mesmo que agora esquecesse, ou 
parecesse esquecer, porque apenas recordava a luz.  

                                                           
12  “(...) foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem 

desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. E 
entrando o anjo onde ela estava disse: Salve agraciada; o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas 
palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não 
temas, Maria; pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual 
porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o 
trono de Davi seu pai; e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então 
Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu o anjo: Virá 
sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso o que há de 
nascer será chamado Santo, Filho de Deus.” (Bíblia Sagrada, Lucas 1, 26-35, p.1270). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/ download/texto/le000002.pdf, acessado em 08 de dezembro de 
2011. 
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– Não tenhas medo – disse o homem de novo, como uma 
saudação. O que tens dentro de ti é um filho. 

– Como posso ter um filho – perguntou-lhe incrédula 
(...) 
– Um filho – do Altíssimo. 
(...) Ela fora a escolhida. A eleita. Por isso aquele homem 

a tinha esperado no junto ao poço. 
E agora sabia que não era um homem, só podia ser um 

anjo, isto é um mensageiro. Embora fosse como um homem que 
o recordava: A sua boca sorrindo, entreaberta, o seu corpo 
jovem crescendo sobre o dela e de repente ela desfalecendo e 
deixando-o levá-la consigo. 

 “E agora ia ser mãe e o seu filho era o filho de Deus. O 
prometido” (GERSÃO, 2003, p.11-13) (grifo nosso) 

 

Este enlace de tom sexual, sugerido pela imagem das bocas coladas, o peso do 

corpo e a inundação de luz, entretanto, mostra-se condizente com a narrativa do Cântico 

dos cânticos que, também está presente na Bíblia, em seu Antigo Testamento, e é 

apreendido igualmente pelo viés polissêmico, no qual uma mesma palavra pode tanto 

significar a descrição lírica, um poema do amor nupcial (Eros) a envolver as 

personagens Salomão e Sulamita, como, muito ao contrário, a representação de feição 

alegórica do amor de Deus, da comunhão divina (Ágape).    

De certo modo, poder-se-ia dizer que o texto de Teolinda move-se no terreno de 

incertezas já semeadas nos Cântico dos cânticos13; pois sobre todo o discurso pairam 

lances de hesitação, momentos em que Maria parece sonhar e não se recorda, em que se 

vê envolvida por uma atmosfera de nuance sexual ou de fervor religioso, uma cena 

iconograficamente semelhante à famosa escultura de Gian Lorenzo Bernini, intitulada o 

                                                           
13  Lembra-nos Jeanne Marie Gagnebin que “A tradição cristã retomará este gesto interpretativo alegórico 

que, paradoxalmente, conserva a verdade do texto pela abolição de seu sentido primeiro e literal”. 
Exemplo de tal atitude é a escrita do Cântico dos cânticos, em que: “Orígenes dá um fundamento 
especulativo a esta prática ao estabelecer um paralelo entre os diversos níveis de leitura, literal, moral, 
e alegórico ou místico, e os níveis de perfeição moral. O leitor mais tosco só será capaz da mesma 
leitura, um leitor mais prevenido chegará à segunda, enquanto a terceira só será acessível aos leitores 
cuja perfeição espiritual saberá descobrir o sentido escondido sobre o véu das palavras.” Porque, 
segundo o autor, “o sentido literal corresponde ao corpo, o sentido moral, à alma e o sentido místico, 
ao espírito da escrita, pois esta se compõe dos mesmos elementos que o ser humano: corpo, alma e 
espírito”. (GAGNEBIN, 1999, p. 32) 
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Êxtase de Santa Teresa de Ávila14. Assim, o discurso da jovem instala-se em uma 

contradição que se acentua ainda mais pela presença no texto de expressões que redizem 

a versão constante da Bíblia: “nunca sangrara”, “não era mulher de nenhum homem” 

(GERSÃO, 2003, p.12) e mesmo assim teria um filho. 

A ficção, no entanto, diferentemente dos discursos que se pretendem oficiais, 

verdadeiros, aceita estes não ditos e acolhe uma antítese fundamental, não 

exclusivamente entre o sagrado e o profano, mas, sobretudo entre o desejo e a realidade, 

pois o “era uma coisa súbita como uma tempestade” cedeu lugar à necessidade de Maria 

de verbalizar esta experiência. Primeiro contou a José porque “era essa a verdade, e que 

iriam acontecer coisas espantosas”, mas a este anúncio de coloração sagrada houve uma 

reação simples, humana, a demonstração do amor de um homem ante o desejo de sua 

amada, um sentimento que o ultrapassava e sobre o qual não poderia fazê-la calar-se, 

comportamento bastante similar ao do pai da narrativa Os anjos: 

 
Viu no rosto dele sentimentos confusos, que se iriam sucedendo 
com o passar dos dias (...) surpresa, zanga, incredulidade, 
desespero e depois uma ternura lenta e obstinada, como se ela 
fosse uma criança louca que ele tivesse de proteger contra o 
mundo. (GERSÃO, 2003, p.13)  

 

No entanto, diferentemente daquele homem, José procurou fazer parte deste 

desejo da amada, dizendo ele mesmo ser “verdade os anjos, afirmou bem alto. Também 

a ele um anjo aparecera. Em sonhos.” (GERSÃO, 2003, p.14). Mas foi desacreditado, 

sofreu pequenas provocações – “lhe chamavam pai do filho de um forasteiro, de um 
                                                           
14

 Esculpida no século XVII, seguia as tendências do estilo barroco, daí se verificar um jogo de luzes 
simulado pelo intenso uso do dourado e do forte contrate do bronze sobre o mármore, fazendo emergir 
uma cena, na qual se retrata uma experiência, a um só tempo, mística e semelhante ao gozo carnal. 
Duas atitudes aparentemente opostas, mas provenientes ambas do encontro da Santa com um anjo a 
lhe empunhar uma flecha de fogo, instrumento do amor divino. Cabe ressaltar que a escultura de 
Bernini era condizente com as determinações da Igreja Católica de então, uma vez que se propagava a 
ideia de um realismo tangível, impregnado de emoções humanas, como forma de estimular a 
religiosidade dos fiéis.  
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soldado romano, de um qualquer estrangeiro (...) e foi acusado pelos sacerdotes de ter 

ele mesmo violado a jovem confiada à sua guarda, antes de a fazer sua mulher, segundo 

a lei”. Até que disse a si mesmo ser esta uma “história louca que Maria contara” e que o 

melhor seria serem uma “família igual a todas, numa casa igual às outras, a salvo das 

bocas venenosas do mundo” (GERSÃO, 2003, p.15).  

Neste ponto, a narrativa passa a centrar-se no pensamento de José que, ao 

perceber os perigos que rondam os sonhos e os desejos, opta por se fixar no 

ordenamento racional do mundo: 

Deu consigo agarrando-se ao quotidiano, às coisas simples 
e conhecidas, como se elas pudessem protegê-los do que não 
sabiam. Coisas simples e concretas, como os pedaços de 
madeira que trabalhava.  

Com eles nas mãos ensinava os filhos: 
- Um pedaço de madeira é um pedaço de madeira. 

Mais nada. (GERSÃO, 2003, p.16) (grifo nosso) 
Assim eram os pedaços de madeira: Coisas duras e 

palpáveis, que por força da vontade e do trabalho se domavam e 
transformavam em objectos úteis (...).  

- O destino do homem é viver do trabalho das suas mãos. 
Como se os prevenisse contra a outra ordem das coisas, 

que não se podia agarrar na mão nem se vergavam aos esforços 
do trabalho e da vontade. (GERSÃO, 2003, p.16) 

 

Nota-se pelas palavras de José que não se tratava de se opor a uma situação 

particular e sim a toda “a outra ordem das coisas, que não se podiam agarrar com as 

mãos”, a concretude em oposição ao sonho, uma atitude pragmática em lugar do desejo, 

que ganha maior força expressiva, quando diz: “Porque eles eram um povo de histórias 

e promessas, e facilmente se perdiam em sonhos (...). Por força do desejo, davam 

ouvidos a toda espécie de histórias fantásticas.” (GERSÃO, 2003, p.16). Porta-se, 

portanto, como o homem de ação descrito por Nietzsche, aquele que “une sua vida à 

razão e seus conceitos, para não ser arrastado e não se perder de si mesmo” 

(NIETZSCHE, 2007, p.46). 
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Neste ponto, Teolinda, em sua condição de escritora portuguesa, ao utilizar o 

sintagma “um povo de histórias e promessas”, estabelece uma analogia entre dois 

tempos, a bem dizer dois povos, aquele de Jerusalém e o povo português, uma vez que 

ambos “sonhavam a vinda do Messias”; sonhos destinados ao fracasso, o primeiro por 

não reconhecer em Jesus o prometido, o segundo por permanecer à beira desta espera, 

paralisado frente ao milagre sebastianista que não chega. 

Deste modo, entremeia-se, no plano enunciativo, o desejo pessoal de Maria, sua 

recordação de um instante de entrega, física e espiritual, e o caráter social do sonho 

(utopia ou espera de um milagre), isto é, num só tempo, força movente e revolucionária  

ou paralisante (a imagem perene de um passado glorioso, personificada, por exemplo, 

no aguardo de um messias):  

 

Perdoara-lhe tudo, só não lhe perdoava que não esquecesse. Que 
guardasse no coração essas histórias e ficasse absorta a pensar 
nelas, perdida em sonhos. Malignos. 
Porque os sonhos eram perigosos. Também isso ela não sabia. 
Corriam longe, contagiavam outros, e depois ganhavam vida 
própria e voltavam-se contra nós. (GERSÃO, 2003, p.18) (grifo 
nosso) 

 

A lembrança de Maria seria, portanto, maligna. Uma palavra que, à primeira 

vista, causa estranheza frente à ideia de um milagre, mas que, ao longo da narrativa, 

coaduna-se com a percepção de que este evento não passa de uma história contada, 

inventada, à qual, irresistivelmente, agregam-se novos pontos a lhe desfazer o caráter 

inequívoco e sublime: 

 

Na verdade, a estrela fora visível muitos dias, antes e depois do 
nascimento. Brilhara no céu e não pousara no telhado do 
estábulo. (...) Não, não se ouviam coros de anjos, nem tinham 
soado flautas nem cítaras. Tinham frio e fome, e houve quem 
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lhes trouxesse comida e agasalho. Só isso. (GERSÃO, 2003, 
p.19) 
 

 

Por meio desta narrativa dessacralizante, Jesus é percebido como uma criança 

que ela, Maria, criara mal, porque apartada dos outros e apenas sensível às suas histórias 

imaginativas. Sendo esta a razão que o fez “finalmente separar-se dela, expulsá-la do 

seu espaço. Saíra de casa, e não iria voltar. Era um homem e andava sozinho pelos 

caminhos do mundo.” (GERSÃO, 2003, p.21). Contudo, Jesus herda da mãe, não 

apenas a certeza de que era filho de Deus, como também uma propensão imaginativa, 

que, no seu caso, o faz crer ser possível mudar o mundo, desafiando uma ordem há 

muito estabelecida por reis e mandatários, o que culminou (“Num dia em que a terra 

tremeu e o mundo pareceu mergulhado em trevas. Por sua culpa, disseram as vozes do 

mundo a sua mãe. Até aí o tinham levado as histórias dela”) com a sua morte.” 

(GERSÃO, 2003, p.22). Uma morte, que tal como o seu nascimento e, antes disso, sua 

concepção, não anuncia o fim, mas o começo de uma nova história: 

 

Até que outras histórias vieram ter com ela [Maria]  
(...) 
As histórias vieram e vieram. 
Até que ela levantou a cabeça e viu que não era culpada. 
As palavras do anjo eram maiores do que ela, por isso as 

contava a seu filho, e ele as repetia a outros e agora outros as 
repetiam, e ninguém poderia calar. 

Mas ela – não era culpada. O que quer que tivesse 
acontecido, ou fosse acontecer, não era culpa sua. Ela era apenas 
um ponto nessa cadeia. O ponto de partida, o lugar onde alguma 
coisa começara. (GERSÃO, 2003, p.23-24) 

 

Neste aspecto, vale ressaltar que esta versão particularizada, abertamente 

ficcional de Teolinda sobre o mito bíblico parece ainda se inspirar nas palavras iniciais 

de Lucas, nas quais não aleatoriamente se lê: 
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Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração 
coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo no-lo 
transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra, também a mim depois de haver 
investido cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem (...) 
escrever-te uma narração em ordem para que conheças 
plenamente a verdade das coisas em que foste instruído15. (grifo 
nosso) 

 

Porque também para Lucas esta concepção prodigiosa, o instante em que Deus e 

uma mortal estabelecem um diálogo mediado pelas palavras de um anjo, é digna de 

efetiva narração, não será por acaso a presença das palavras “transmitiram”, 

“testemunhas” e “verdades” em sua fala, vocábulos estes que desfazem o caráter 

pretérito de seu discurso, pressagiando o valor de eterno presente. Talvez porque o 

“advento messiânico”, marcado pelo dizer alegórico, seja antes de tudo “um lugar 

privilegiado”, não “somente uma forma de interpretação”, mas aquele que faz 

compreender a “História da Salvação.” (GAGNEBIN, 1999, p. 33). Em outras palavras, 

o advento messiânico parece-nos que tem o poder primordial de se refazer em histórias, 

narrações; primeiro, ao apoiar-se no inseguro terreno alegórico cedendo a sucessivas 

camadas interpretativas, isto é, mantendo ambiguamente o rastro da tradição e o apreço 

pela continuidade; depois, porque, ao evidenciar-se como promessa de salvação, seduz 

ouvidos e olhos, solicitando irresistivelmente mais uma versão. 

Logo, a autora se apropria desta história, em seu caráter lendário – explicar “a 

origem ou a razão de um fenômeno (...)” (REIS & LOPES, 2007, p.224) – para, através 

dos desejos de sua personagem Maria, urdir o nascimento não exatamente do messias, 

mas da promessa de outro discurso, ou como diz Nietzsche: “(...) busca um novo âmbito 

para a sua ação e outro regato, sendo que o encontra no mito e, em linhas gerais, na 

                                                           
15  A Bíblia sagrada. Lucas 1, 1-4, p.1268-1269. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/ 

download/texto/le000002.pdf, acessado em 08 de dezembro de 2011. 
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arte.” (2007, p.47). Um dizer pertencente à ordem das ilusões e dos sonhos, capazes de 

desfazer o caráter agônico de uma falsa estabilidade ontológica, inerente à vivência 

humana. 

 

2.2 – Paisagens de ausência 

 

 “Segurança” assim se inicia: “Enquanto não soubera o resultado da análise, fizera 

um voto: daria um milhão de dólares a uma instituição de caridade, se o resultado fosse 

negativo”. (GERSÃO, 2002, p.15) Somos, deste modo, apresentados ao que se 

anunciava como o conflito principal da narrativa. Entretanto, a expectativa quanto ao 

resultado do exame logo é desfeita e, diante da negativa laboratorial, restam ao 

protagonista reflexões acerca do cumprimento ou não da promessa, ou melhor, sobre a 

relação existente entre esta e a sua saúde: 

 

Mas não havia ligação, era apenas uma ideia que lhe viera à 
cabeça. Não desprovida de lógica, mas de uma lógica infantil, 
certamente ingénua: alguém recebe um bem, e decide por isso 
praticar outro bem. Como se confirmasse a justiça, ou a ordem, 
do mundo. (...) 
Mas ele recebera um bem? No fim das contas não, ficara como 
sempre estivera. Saudável. Não recebera um mal, e era tudo. 
Bastava que não fizesse outro mal a ninguém, nunca fizera. Não 
havia razão para pensar mais nisso. (GERSÃO, 2002, p.16; 19) 
(grifo nosso)  

 

No entanto, a constatação de uma lógica supostamente infantil, a única capaz de 

assegurar uma relação bilateral (lei da ação e reação) com o mundo e manter-lhe a 

ordem, não foi suficiente para afastar tal ideia do homem, que, ao contrário, pensa em 

converter a “promessa” do terreno místico para o da concretude monetária - “procurava 

apenas as melhores condições para cumprir. Dentro dos limites da razoabilidade.” 
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(GERSÃO, 2002, p.26) - fazendo os cálculos, por exemplo, de quanto poderia descontar 

do imposto de renda, caso realizasse a doação. Ao mesmo tempo, no entanto, repete 

“Mas não havia relação”, objetivando tornar crível alguma decisão. (GERSÃO, 2002, 

p.26). Porém, a esta sentença racional, opõe-se um sonho recorrente:  

 
Não parecia ser anunciado por nada, não havia um clima de 
tensão específico, era apenas assim, ele seguia algures 
caminhando, numa situação normal, e era assassinado. De 
súbito, uma agressão, abatia-o. (GERSÃO, 2002, p.15)  

 

No interstício desta oposição, o narrador nos apresenta alguns dados da vida do 

protagonista: a distância afetiva dos filhos, para quem mandava presentes de aniversário 

comprados pela secretária e dos quais recebia, todos os anos, as mesmas cartas de 

agradecimento; os relacionamentos amorosos raros, primeiro temendo gastar dinheiro 

com amantes fixas, depois por medo de contrair a SIDA em aventuras ocasionais; a 

desconfiança em relação ao psiquiatra, para quem não falava nada que pudesse suscitar 

o aumento no valor das sessões terapêuticas: “Calou-se a tempo, no entanto. O 

psiquiatra não deveria saber que ele se propunha desperdiçar assim à toa um milhão de 

dólares”. (GERSÃO, 2002, p.15). Estes dados desenham, em linhas gerais, o cotidiano 

do protagonista, marcado pela ausência de laços afetivos e outros interesses que não os 

monetários. Entretanto, essa descrição é perturbada pelo surgimento de um novo espaço 

narrativo, embutido no cenário de férias para onde foge o homem com o intuito de se 

afastar do pesadelo: “Tudo era diferente, não familiar, como se entrasse noutro 

planeta, ou num sonho.” (GERSÃO, 2002, p.21) (grifo nosso) 

O narrador vai, a partir da inserção da personagem neste novo lugar, construindo 

um jogo de contrastes, no qual o protagonista depara-se, a um só tempo, com uma 

paisagem controlada e com a imaterialidade deste controle:  
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Tinha o mar à esquerda e à direita uma vegetação densa e 
rasteira, com árvores dispersas. No meio das árvores via-se uma 
vedação de rede, e de onde em onde aparecia um segurança. (...).  
A vedação de rede e o segurança deram-lhe uma agradável 
impressão de estar protegido, que o compensava do 
desconforto da paisagem. (GERSÃO, 2002, p.21) (grifo nosso) 

 

Uma vez que a solução artificialmente posta, “a vedação da rede”, não o impedia 

de pressentir a instabilidade expressa na paisagem: “a areia, que batia na cara e entrava 

nos olhos, mal protegidos pelos óculos escuros.”, “Recomeçou a chover e sentiu-se de 

repente encurralado.” (GERSÃO, 2002, p.23) (grifo nosso). Da mesma forma, a ficção 

veranista expressa por “Um céu azul pálido, que talvez ficasse mais forte nas 

fotografias.” (GERSÃO, 2002, p.27) não é suficiente para gerar bem-estar, visto que se 

encontra entremeada por índices desafiadores da previsibilidade de um discurso ordeiro 

composto, por exemplo, pela escuta no “Restaurante La Brisa” – nome também em 

clara oposição aos elementos agressivos vento e chuva - das canções “Les Feuilles 

Mortes e As Quatro Estações, de Vivaldi’ (GERSÃO, 2002, p.26). Logo, embora pense: 

“tinha-lhe feito bem as férias”, a personagem respira “em todo o caso de alívio por 

terem chegado ao fim”. (GERSÃO, 2002, p.27) Mas por quê? Talvez, devido a ele 

circular no terreno dos pressentimentos que, como tal, nunca se revelam, deixando-se 

ficar no espaço limítrofe do “quase ver”, ressurgindo, de quando em quando, por meio 

dos sonhos e da paisagem, sentidos como elementos fantasmáticos e perturbadores do 

cotidiano.  

Ainda neste sentido, ao final do conto, tem-se uma narração cujo tom tangencia 

uma descrição cinematográfica de externas: 

 
Havia os pássaros, a vegetação densa e desconhecida e a mesma 
sensação de estranheza. E de novo a ideia reconfortante de 
proteção, transmitida pela vedação de rede e pelo vulto dos 
seguranças, de onde em onde, de cassetete à cintura.  
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Poderia continuar sem nenhum risco. (...) Estava em segurança 
(...). (GERSÃO, 2002, p.29) 

 

Porém, na sequencia, mais uma vez rompendo as expectativas da personagem e 

sem lhe dar um efetivo aviso prévio, a paisagem apresenta sinais de mudança; há uma 

movimentação que altera o rumo do dia: 

 
Os pássaros recolhiam-se nas árvores, na distância os cavaleiros 
tinham desaparecido. A noite descia e começou a levantar-se o 
vento. 
Voltaria para trás, decidiu. 
Foi quando alguém saltou de entre os arbustos, de repente. 
Alguém que o teria atacado pelas costas, se nesse instante ele 
não tivesse rodado sobre si próprio, para iniciar o caminho de 
regresso. 

 
Um anúncio do por vir, da cena tantas vezes vista nos sonhos: “Sentiu as 

pancadas do cassetete na cabeça.” E o desfecho do conto/cena: “O agressor era o 

segurança, viu, ou julgou ter visto. Se os seus olhos o enganavam, já não teria tempo de 

saber”. (GERSÃO, 2002, p.29). Citamos este desfecho e centramo-nos nele, pois será 

neste ponto que todo o jogo polissêmico em torno do termo segurança revelar-se-á. 

Primeiro, no âmbito do enunciado, ao tecermos uma reflexão em paralelo sobre 

o que sentia a personagem, ao se deparar com as redes de proteção, sentia-se em 

segurança, e o reverso inesperado da ação - quando se ausentar desta zona cercada - o 

homem percebe-se atacado pelo agente que antes lhe proporcionava o sentimento de 

proteção: o segurança.  Depois, no âmbito da enunciação, pois o narrador abandona as 

rédeas da ação e assume o ângulo de visão indeciso da personagem: “viu, ou julgou ter 

visto. Se os seus olhos o enganavam, já não teria tempo de saber”, lançando também os 

leitores no terreno das incertezas. (GERSÃO, 2002, p.29) (grifo nosso) 

O sonho/pesadelo enfim se realiza, denunciando a ordenação falsa do mundo e 

negando o caráter artificial desta moral equilibrada, ensinada, afinal o sonho, tal como o 
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conto, não concede um sentido ou um modo de prevenção para o assassinato, que 

simplesmente ocorre, sem maiores explicações.  

Resta, portanto, ao leitor a estranha questão: acreditar ou não em sonhos, este 

elemento ilógico e imaterial, incapaz de deter o rumo dos acontecimentos? E, se é 

assim, não importa crer neles, do mesmo modo que a personagem poderia ou não crer 

no sintagma “segurança”. Um substantivo que, em sua acepção abstrata (sensação) ou 

concreta (homem uniformizado com cassetete), não cumpre suas promessas lexicais de 

“estabilidade” e “proteção pessoal de alguém” (HOUAISS, 2004 p.670), abandonando o 

protagonista em uma paisagem hostilmente sentida como ausência. 

 

Já “Avó e neto contra vento e areia16”, embora também se desenvolva em meio à 

paisagem litorânea, difere bastante de “Segurança”, a começar pelo título que, no conto 

em questão, remete a uma relação de cumplicidade afetiva “avó e neto” em uma ação 

contra/ dentro do que possa advir da exposição aos elementos naturais “areia” e 

“vento”. 

Deste modo, a fórmula de omissão de nomes próprios (aqui substituída por 

vínculos parentais de fácil reconhecimento pela comunidade), típica de contos 

populares17, remete a narrativa a formulações psicológicas (arquetípicas) prévias à 

leitura. Afinal, tais papéis familiares já nos sugerem tratar-se de uma história de trocas 

afetivas e narrativas: as avós contam histórias para que os netos durmam bem. Algo que 

parece, pelas palavras iniciais do conto, reconstruir-se em outros termos: 

 

                                                           
16  “Avó e neto contra vento e areia” já havia sido publicado em versão inglesa na Threepenny Review, nº 

107, em outubro de 2006. 
17  Segundo Câmara Cascudo em seu Contos Tradicionais do Brasil, para ser um conto popular o relato 

narrativo precisa ser “velho na memória do povo, anônimo em sua autoria, divulgado em seu 
conhecimento e persistente nos repertórios orais. Que seja omisso nos nomes próprios, localizações 
geográficas e datas fixadoras do caso no tempo”.  (CASCUDO, 2004, p.13) 
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A avó sentia-se orgulhosa: ainda era suficientemente forte para 
ter alguém por quem olhar. Ainda era uma avó útil, ainda que 
viesse o tempo, que mais temia, em que poderia tornar-se o 
encargo para os outros. (GERSÃO, 2007, p. 91-92) (grifo 
nosso) 

 

Ao exteriorizar seus medos, a avó não seria, portanto, vista como a depositária 

dos tempos, detentora de uma experiência/sapiência que lhe garantiria um lugar especial 

na sociedade, mas alguém que, do mesmo modo que o neto, está ainda em construção 

de si mesma, no aguardo constante de mais outra fase da vida. Neste sentido, destaca-se 

o papel concedido aos momentos em que se sente ancorada no passado, a salvo, 

portanto, do futuro em que a velhice extrema torná-la-ia um “encargo para os outros”: 

 

Quando saía com o neto, a avó tinha a sensação de entrar para 
dentro das fotografias, tiradas nos mesmos lugares, muitos anos 
antes. Era uma sensação de segurança, porque as coisas boas 
vividas ninguém as podia mudar: eram instantes absolutos, que 
durariam para sempre. (GERSÃO, 2007, p. 93) (grifo nosso) 

 

Em outros momentos, o passar dos anos era uma experiência doce, na qual “a 

avó pensava que a vida era como uma lição já sabida, tão apreendida de cor e salteada 

(...) “nascimento, morte, amor, filhos, netos, tudo, enfim. A avó tinha a sensação de 

entender o mundo.” (GERSÃO, 2007, p. 93).  

Mas eram no fim, tanto num caso como noutro, sensações e não certezas, 

modificáveis pela simples ausência dos óculos que a avó esquecera no rochedo, 

enquanto acompanhava o neto nadar na praia, segura que estava, não pela visão precisa 

dos fatos, mas pelo afeto/proteção do menino que “nunca ia demasiado longe, nem 

mergulhava demasiado fundo, para não assustar a avó. Sabia que ela era um bocado 

assustadiça, e ele gostava de protegê-la contra os medos”. (GERSÃO, 2007, p. 92).  
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Então, diferentemente do conto anterior, a segurança aqui remete ao acolhimento 

afetuoso de ligações perenes, entretanto, tal como naquele conto, o espaço desértico se 

impõe e com ele desfazem-se as certezas de um dia tranquilo: 

 

Mas, de repente, a avó não sabia onde estava. As dunas eram 
altas e não sabia que direcção tomar. Caminharam ao acaso, 
voltando as costas à praia. Mas deveriam virar à esquerda ou à 
direita? A avó não sabia onde ficavam as casas. Não se via nada 
na linha do horizonte, a não ser as dunas. E, sem óculos, a avó 
sentia-se perdida. (GERSÃO, 2007, p. 94) 

 

Neste momento, convém nos recordarmos da teoria dos espaços lisos e estriados 

de Gilles Deleuze e Félix Guattari, por meio da qual o espaço narrado desprega-se de 

um reconhecimento referencial para se tornar produto subjetivo ou elemento de uma 

fala particular, afetiva. Assim, passa-se de um espaço estriado, passível de mapeamento, 

para outro liso, escorregadio, entregue às sensações de quem narra e acolhido pelos 

sentidos de quem lê: 

 

No espaço liso, portanto, a linha é um vetor, uma direção e não 
uma dimensão ou uma determinação métrica. (...) O espaço liso 
é ocupado por acontecimentos (...). É um espaço de afectos, 
mais que de propriedades. (...) Nele a percepção é feita de 
sintomas e avaliações mais do que de medidas e propriedades. 
(...). (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p. 185)  

 

Talvez, por esta razão, ao se ver perdida nas dunas, vazia de referenciais 

geográficos, a avó mergulhe em reflexões subjetivas que a conduzem a outro momento 

de perda, em um espaço, cujo desamparo e homogeneidade de referenciais (corredores 

sempre iguais, como dunas sempre iguais), tornaram “liso”:  

 
Muitos anos atrás, a avó perdera uma criança. A lembrança veio 
subitamente, e ela não conseguia afastá-la. Sempre quisera 
esquecê-la. Mas de repente ela voltava. Mesmo em sonhos. Uma 
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criança ardendo em febre, e ela correndo com ela nos braços, 
através de um hospital labiríntico. E depois os dias passavam e 
ela perdia a criança.  
Apetecia-lhe chorar, mas não podia dar-se por vencida. Ele 
estava à sua guarda. E ela encontraria maneira de voltar à casa. 
Mas sentia-se perdida. O mundo era uma coisa sem direcções, e 
desfocada. 
Já vivera isso antes. Uma longa extensão de areia, deserta. E ela 
tão desamparada como a criança que levava. Ambas perdidas, 
no vento e na areia.  (GERSÃO, 2007, p. 95-96) 

 

No entanto, um momento jubiloso surge quando o menino vê um ser que passa, 

trata-se do “cão do senhor Lourenço [logo] O café do senhor Lourenço iria aparecer, 

como um farol, no meio das dunas. Bastava seguir o cão.” (GERSÃO, 2007, p. 96). 

Observa-se que o referencial surgido na paisagem é mais um fator movente que os 

compele a segui-lo em troca de uma promessa de chegada. 

De fato, a promessa se cumpre com um final apaziguador para as personagens: 

“Aflijo-me demais e dramatizo as coisas, pensou a avó. Afinal atravessávamos o vento e 

a areia. E, amanhã de manhã, vou ao oculista.” (p. 97). Entretanto, ainda que assim o 

seja, ecoam da narrativa a “areia” e o “vento”, elementos mistos entre sólido e 

deslizante, cambaleante e tangível, que agora são mirados apenas pela janela da 

cafeteria, mas que continuam lá, como uma presença perene a sugerir sonhos e 

lembranças. Vestígios de uma paisagem que, à margem dos riscos que possa trazer, 

sobretudo a quem vive as dificuldades inerentes à velhice, é enfrentada pela 

protagonista graças ao manto afetivo de sua relação com o neto.  

 

O conto “Cavalos nocturnos”, que abre a antologia AMPC, passa-se, 

diferentemente dos contos anteriores, em uma paisagem exclusivamente urbana, na qual 

se observa um nítido confronto entre as expectativas geradas pelos espaços citadinos - 

com suas promessas de organização, estabilidade, conforto - e os fatos (fatalidades) 
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vivenciados pela protagonista. Sendo assim, lê-se uma narrativa em que a experiência 

do luto é o mote para uma escrita em primeira pessoa, envolta pela esfera do onírico que 

não apazigua a dor da perda, ao contrário, maximiza-a pela promessa constante de 

retorno do sofrimento e das lembranças em forma de pesadelo.  

Mas este conto narra mais que uma tragédia pessoal, fala-nos, principalmente, de 

um profundo abalo de certezas, neste caso, cartográficas, anunciado pela morte do 

marido da personagem-narradora, que falece vítima de uma doença incurável, na cidade 

tão cartesianamente desenhada de Nova Iorque, sobre a qual antes pensava a 

personagem: “Em breve iríamos ressuscitar no novo mundo, e tudo iria parecer-nos, 

outra vez, novo e brilhante”, provocando o efeito textual levemente irônico no que tange 

a certa ingenuidade da narradora, extremamente crente em valores midiáticos. 

(GERSÃO, 2007, p. 10). Logo, dada a fragilidade de seus planos, estes são frustrados, 

suas expectativas rompidas, pois é na mais moderna das cidades, tida como ícone dos 

avanços tecnológicos onde, embora seja operado, acontece inexoravelmente a morte do 

companheiro.  

O que faz ecoar a indagação: onde está a segurança, a ordem que se deseja ver 

no mundo? Teolinda Gersão, em “Cavalos nocturnos”, reafirma a impossibilidade de 

uma resposta para essa questão, pois as mortes podem acontecer tanto no instável solo 

português: 

 

O médico sempre disse que não havia razão para alarme. 
Estavas bem, pelo menos as perspectivas eram razoáveis. Ias 
aguentar, como a cidade se aguentava. Sobre alicerces frágeis, é 
certo. Mas não havia razão para alarme.(GERSÃO, 2007, p. 13).  
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quanto no bem estruturado solo de Manhattan: “Eu não confiava em nada nem em 

ninguém, mas confiava na aritmética e nas ruas de Nova Iorque (...)”. (GERSÃO, 2007, 

p. 9) 

Somos assim confrontados com os espaços geográficos – estriados – e os 

sentimentos – alisadores destes espaços. Ou mais propriamente, diríamos que a 

personagem, por meio da experiência traumática com a morte, tem um despertar não 

apenas sobre a evidência do fim da vida, mas, principalmente, sobre o que os fatos 

podem revelar da instabilidade destas cidades, que estão sujeitas, tal como os corpos, ao 

colapso decorrente de acontecimentos aleatórios: “a América afinal não resolvia os 

problemas dos outros, nem sequer os seus, verificámos. Um dia, em Nova Iorque, as 

torres gêmeas ruíram.” (GERSÃO, 2007, p.10).   

Ainda no que tange ao alisamento do espaço citadino – segundo Deleuze e 

Guattari, “ela (a cidade) é o espaço estriado por excelência” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2007, p.188) – a narradora segue tecendo suas reflexões sobre o desastre 

natural, histórico e culturalmente sentido como mais significativo para os portugueses, o 

terremoto de 1755, ocorrido em Lisboa18: 

 

Então houve um dia em que a cidade começou a ceder. 
Sabíamos que a Baixa estava assente sobre estacas, estava há 
duzentos anos assente sobre estacas. Que dada altura deixaram 
de estar submersas e começaram a desfazer-se em pó. (...). Mas 
as autoridades, como sempre, afirmavam que não tinha 
importância.  
Pouco depois, metade de um autocarro de várias toneladas foi 
engolida por um buraco que se abriu no chão. E no Carneiro de 

                                                           
18  A obra O grande terremoto de Lisboa: ficar diferente, de Gonçalo Cordeiro e Helena Buescu, trata 

especialmente deste acontecimento e dela extraímos citações caras ao que emana deste conto gersiano: 
“Lisboa destruída surge como prova, paradigma e símbolo daquilo que a vaidade humana oferece: 
uma habitação insegura. (...). Com Lisboa entra então também em ruínas a certeza, não só de que 
vivemos no melhor dos mundos leibnizianos, mas também de que o caminho dos homens conduz 
numa só direcção: arquitetcar o grande edifício da civilização humana. O Terremoto obriga 
subitamente (...) a compreender que a fábrica dos homens é também conduzida por explosões, 
rupturas e violentas destruições do que tinha sido considerado como ‘aí’”. (BUESCU & CORDEIRO, 
2005, 20-21) 
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Alcântara abriu-se uma cratera com dez metros de profundidade. 
Só que foi de noite e ninguém lá caiu, só se ouviu um estrondo. 
Mas todos disseram que não morreu ninguém, e que por isso 
nada tinha acontecido. Estávamos cegos, cruzar as ruas, a subir e 
a descer dos autocarros, como se nada fosse. (GERSÃO, 2007, 
p.12-13) 

 
 

Porque, se a cidade é estriada pelos elementos localizáveis que possui, pode ser 

considerada, devido a esta mesma profusão de signos, igualmente o espaço de “revide 

que combina o liso e o esburacado” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.188), tudo o 

que não pode ser afetado pelas “estriagens do dinheiro, do trabalho ou da habitação19” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.189). Ao refletirmos sobre estas considerações dos 

autores, somos compelidos a dizer que, sendo o alisamento um processo muitas vezes 

pensado pelo viés afetivo e não geográfico, é possível que um mesmo lugar seja 

percebido como estriado ou liso, dependendo do momento em que seja 

mirado/lembrado pelo sujeito, notadamente se este espaço (no agora narrado) se 

apresentar desprovido de referenciais de estriagem. Parece-nos que é justamente isto 

que ocorre em “Cavalos nocturnos”, uma vez que se gera neste conto um arranjo 

narrativo, grifado pela inserção, não só de espaços (Lisboa e Nova York), mas de 

tempos: 

 

A tua morte ficou suspensa (...). Mas alguma coisa aconteceu 
entretanto. Lisboa ruiu. As ruas, as praças, os jardins, as fontes. 
O rio e o mar abriram brechas, engoliram barcos e navios, 
levaram o horizonte, o pôr-do-sol, as casas (...) Depois o mar e o 
rio desapareceram, o mundo rodou sobre si próprio e sumiu 
no espaço. (...) Não me espanto, penso, esta é uma cidade de 
terremotos, catástrofes, naufrágios. Eu sempre soube disso. 
Havia sinais, mas ninguém os viu. Ninguém quis vê-los. 
Preferíamos não saber de nada, não pensar em nada. (...) 

                                                           
19  Em seu contexto original esta citação refere-se, sobretudo a espaços resistentes às estriagens tal como 

as favelas, aqui, no entanto a utilizamos no sentido de que estes espaços (Lisboa e Nova York) são 
pensados, pela narradora, como propensos ao escombro e à ruína, portanto, desfigurados de sua feição 
estriada.  
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Até que se abriu um buraco no chão e te engoliu. Pouco importa 
que tenham tapado depois com terra e deitado flores. Depois 
disso, também Lisboa ruiu. Nunca mais encontrarei os 
lugares antigos e perco-me nas ruas, que agora são outras, e 
mudam de nome quando calha. (GERSÃO, 2007, p. 12; 13) 
(grifo nosso) 

 

Em verdade, o conto apresenta uma similaridade provocada pela percepção 

dessa ruína (física e emocional), pois tudo pode inexoravelmente ser destruído. Uma 

síntese a tal ponto constituída que a narradora faz ressurgir, em seu relato, o buraco 

causador do terremoto lisboeta, para dele provocar o submergir do marido morto, já que 

ambos, Lisboa e o homem, são vítimas de um acontecimento “inevitável”.  

No que tange à linguagem, observa-se na narrativa o deslocamento de uma 

construção bem típica dos contos, visto que a unidade de efeito, neste caso, não está 

propriamente localizada naquilo que acontece às personagens ou em suas ações, e sim 

no que, muitas vezes, é entendido como acessório em um conto, a percepção subjetiva. 

Pois é através de um tom introspectivo, bastante lírico, que Teolinda tece a delicada 

arquitetura de “Cavalos nocturnos”. Quando em seu início se diz: 

 
Corria para frente, na noite, no dorso de um cavalo 
enlouquecido, que me arrastava, para nenhum lugar. Não havia 
pontos de referência na paisagem, cavalgamos à desfilada, 
depressa, cada vez mais depressa, e no entanto sem avançar no 
espaço (...) Não sabia onde estava e recordava-me só vagamente 
do meu nome. Mas não esquecera o teu. Nem o facto de que 
estavas morto. (GERSÃO, 2007, p. 7).  

 
 

E, ao final, a mesma atmosfera persiste: “contudo não caio, estou à mercê do cavalo. Sei 

que depois deste haverá outro e outro e outro. E a noite voltará sempre ao princípio”. 

(GERSÃO, 2007, p. 14). Esta dicção poética quando pensada semanticamente, revela a 

existência essencial de riscos inerentes ao viver, que independem da aceitação do 

indivíduo, porque a narradora não cai, permanece “à mercê do cavalo”, “cavalgando à 
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desfilada (....) sem avançar no espaço”, onde não há “pontos de referência na 

paisagem.”  

Nesta arquitetura quase poética, a repetição no sintagma “cavalos” (que afinal 

coroa o título do conto) parece-nos sugerir algumas relações de sentido e quem nos dá 

as diretrizes para isso é a própria narradora, quando se ocupa em falar do significado 

destes seres: 

 
Cavalo é também o nome da coca. Eu sei. Deveriam dar-me uma 
overdose. Quero dormir. Bem fundo, bem fundo, até 
desaparecer. A morte pode vir ter comigo como um cavalo 
nocturno e levar-me, no seu dorso. Mas são cavalos de 
pesadelo, e não de morte, que me arrastam (...) Cavalos 
nocturnos correndo, sem sair do lugar. Deixando-me outra vez 
na margem da vigília. (GERSÃO, 2007, p. 12) (grifo nosso) 
 

 

Por ocasião dessa reflexão, convém mencionarmos o que diz Isabel Allegro acerca do 

que chama ciclo do cavalo na obra de Gersão: 

 

(...) o cavalo aparece como figura ctónica da obscuridade, mas 
também como figura solar, particularmente em simultâneo dos 
dois mundos. Portador de vida e de morte, o cavalo integra a 
noção da fugacidade do tempo e, talvez por isso, surge 
frequentemente ligado ao tempo e aos relógios naturais. São-
lhes ainda atribuídos funções de guia, poderes misteriosos ou 
mágicos, que permitem acender a uma vitória sobre o tempo. 
(ALLEGRO, 2002, p.74-75) (grifo nosso) 

 

Com base nestas palavras, especialmente as expressões ora grifadas do texto gersiano, 

reitera-se o fato de não serem estes “cavalos de morte”, muito menos solares20, a 

                                                           
20  A este aspecto solar, prenhe de desejos e suas promessas de realização, liga-se notadamente o destino 

da personagem Vitória de OCS, como bem sintetiza Maria Lúcia W. de Oliveira em seu artigo 
intitulado “Do passo ao salto, uma leitura do amor e do ódio em  O cavalo de sol, de Teolinda 
Gersão”: “A partir da sugestão do título, onde dois semas fortes – cavalo e sol – fornecem a pista em 
direção à positividade da protagonista, chamada motivadamente de Vitória, o enredo linear,  mas não 
tradicional, avança  num ritmo crescente em quatro capítulos que correspondem aos quatro estágios da 
arte da equitação: passo, trote, galope e salto”. Por sua vez, estes estágios recobrem infância, 
adolescência, juventude e maturidade da personagem que então abandona a casa realizando um 
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prometer uma vitória sobre o tempo. São antes criaturas de um pesadelo, cujo 

movimento de trote resulta na ausência de referenciais estáveis, na sensação de estar à 

“margem da vigília”, uma imagem de alerta e, ao mesmo tempo, de imprevisibilidade, 

do ruir que se prolonga por toda a narrativa. Seja o ruir das torres gêmeas (desastre que 

marca o início deste século) e consequentemente das certezas ontológicas ligadas ao 

nosso tempo, ou, de forma particularizada, seja, talvez, uma crítica à sociedade 

portuguesa, habituada a instabilidades anunciadas, porém descuradas. 

De qualquer modo, cabe ressaltar o que Teolinda provoca nesta narrativa e que, 

de algum modo, se prolonga nas demais: o pensamento desconfortante de que não há 

garantias políticas, sociais, naturais ou humanísticas, que sejam capazes de gerir os 

acontecimentos da vida.  

 

O conto “Noctários”, tal como “Cavalos Nocturnos”, é narrado em 1ª pessoa. 

Nele, relata-se a história de uma mulher que, entre relações amorosas conturbadas, 

sempre marcadas por sonhos que de algum modo a remetiam ao momento vivido, 

termina por ter uma relação amorosa feliz que, entretanto, é bruscamente interrompida 

pela morte do companheiro.  

A narrativa guarda, ainda, uma particularidade editorial, o fato de ter sido 

publicado – além de na antologia gersiana (HVA) – conjuntamente com contos de 

outras autoras portuguesas e brasileiras na coletânea Intimidades. Segundo a 

organizadora Luisa Coelho, o fio condutor dos contos apresentados na obra é o erótico, 

                                                                                                                                                                          

percurso libertário representado  metaforicamente pela união centáurica com o animal. Graças à 
aliança com o cavalo, ela desenvolve a autoconfiança necessária para resistir ao soterramento de sua 
personalidade”.   
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entendido, sobretudo, como um discurso que vai além do ato sexual, instalando-se no 

interstício do desejo, pois a este discurso: 

  

(...) cabe seduzir; ele encara a representação da sexualidade 
como não sendo apenas confinada ao sexo, mas envolvendo uma 
história, consciente e inconsciente, onde se inscrevem as 
relações que se estabelecem entre o desejo e o interdito, o 
encontro e o desencontro, o prazer e a dor, o sonho e a realidade, 
a amor e a morte. (COELHO, 2005, p.27) 

 

Ainda de acordo com a pesquisadora, esta é justamente a matéria que decorre da 

narrativa de Teolinda, cujo desejo expande-se para além de uma vivência pessoal e 

transforma-se em motivação para o enfrentamento do cotidiano, mesmo social: 

 

a personagem não consegue passar do estado de vigilância 
prática à atitude mental de abandono ao prazer, sem ajuda de um 
delírio sonhador, breve ou durável, individual ou socializado, 
mais exactamente individual e socializado, quer dizer, habitado 
de concepções míticas comuns a toda a sociedade. O sonho 
acorda o desejo e desencadeia o prazer e a ousadia de 
enfrentar paisagens interditas que lhe permitem inventar o 
mundo que lhe falta.  (COELHO, 2005, p.27) (grifo nosso) 

 

Então aqui os sonhos são fragmentos lúdicos que não obedecem a uma ordem 

natural, por isso são tão desejados, mesmo quando se supõe serem sonhos ruins: “Eram 

sonhos confusos, e em geral não eram felizes. No entanto eram sonhos apesar de tudo 

benvindos, porque acordava com alguma coragem para enfrentar o dia”. (GERSÃO, 

2002, p.113) 

Outros sonhos eram, sobretudo, ficções tecidas à revelia da mulher, traçados 

inacabados, projetos arquitetônicos de paisagens vazias de sentido, referências lisas e 

avulsas ao real cartografado, que a impeliam apenas a seguir em frente, sem fixá-la em 

ponto algum: 
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Noutros sonhos eu queria chegar a casa e não conseguia. As ruas 
eram-me familiares, sabia que só podia estar perto, mas à 
medida que avançava ficava cada vez mais longe. De nada 
servia perguntar, as informações que me davam só me 
confundiam.  (...) 
Não havia uma única casa, nem uma única árvore (...) 
Mas à noite os sonhos voltavam: procurava debalde o caminho, 
precisava de telefonar, mas não tinha telemóvel. Começava a 
andar à procura de um telefone, mas perdia-a me em 
bifurcações, em caminhos de areia, onde me enterravam até os 
tornozelos, e não levavam a nenhum lado. (GERSÃO, 2002, p. 
114-115) 

 

Sobretudo, ao sonhar, a personagem faz eclodir descrições paisagísticas que 

inexistem na ficção principal (no tempo em que a narradora está desperta). Tais 

descrições, mais uma vez, despregam-se de referenciais, jogando-a em um estado de 

perda, por “caminhos de areia”, algo especialmente vivido em “Avô e Neto contra areia 

e vento”. 

Por fim, os sonhos trazem a particularidade de fazer com que a narradora de 

“Noctários”, tal como a de “Cavalos nocturnos”, termine imersa em um ponto 

intervalar, deslizante como o dorso de um cavalo, pois permanece “à margem da 

vigília”, na tênue - e desconfortável - fronteira real-onírico:   

 

Alberto está no patamar, à minha espera, quando abro a porta do 
elevador. Fecho de novo os olhos. Não quero partir, nem viver 
de novo, nem procurar outros homens. 
Alberto está no patamar, quando abro a porta de elevador por 
onde agora desço, para mais um dia de trabalho. 
Aceno-lhe com a mão, antes de fechar a porta e descer. 
Até ao próximo sonho, digo. (GERSÃO, 2002, p.122) 

 

Logo, mais uma vez, tece-se a analogia dos sonhos com a arte, já que, para além 

dos acontecimentos pessoais em que estão inscritas, estas narrativas convidam a outras 

possibilidades de se pensar no mundo, denunciando a fragilidade das bases em que se 
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assenta o que reconhecemos, no processo de naturalização histórica, como realidade 

(Cf. Benjamin, 1996). 

 

2.3 – O eu ou o outro/ O eu sem o(s) outro(s)  

 

“Big Brother Isn´t Watching You” conta a história de uma adolescente e duas 

colegas que, não encontrando sentido para suas experiências familiares, afetivas e 

estudantis, optam por se entregar às promessas de uma vida em estilo resort, isto é, 

marcada pela fama, pelo ócio e por dias à beira da piscina, cercadas de pessoas 

bronzeadas e sorridentes, tal e qual um comercial de TV. Para tanto, as jovens não 

relutam em assassinar uma outra colega de escola, pois assim, ao serem presas, tornar-

se-iam um caso midiático e conseguiriam os tão almejados 15 minutos de fama. 

O título nos remete ao termo Big brother originalmente utilizado pelo escritor 

George Orwell, na obra 1984 (1948), e representava o principal articulador em uma 

sociedade totalitária ficcional estabelecida no entreguerras e cujo lema era “Big Brother 

is Watching You”. Referia-se, principalmente, à sufocante vigilância exercida sobre 

cada um dos seus cidadãos através das teletelas, no intuito de manter todos os 

indivíduos sob o controle absoluto do Estado. O rigor era tamanho que instrumentos 

simples como o lápis e o papel eram proibidos, pois a escrita e leitura não oficiais 

poderiam representar resistência às ideias pré-estabelecidas pelo Partido do Sistema. 

Em sentido diverso, tem-se a retomada do termo nestes nossos anos 2000, agora 

se referindo a reality shows21, nos quais as pessoas esforçam-se por aparecer nos 

televisores de todo o mundo, em busca de fama e consequentemente de dinheiro. Assim, 

                                                           
21 Nestes jogos, há uma dicotomia inerente às suas regras, visto que, ao mesmo tempo em que os 

participantes desejam ser vistos, sofrem com a imposição de um controle e/ou vigilância por parte dos 
organizadores do programa e dos espectadores, resultando daí uma artificialidade comportamental, 
que mais sugere outra espécie de ditadura, desta vez formalmente aceita.   
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o “Grande Irmão” igualmente descarta a escrita e a leitura, em seu caráter imaginativo, 

não mais pela imposição de um controle estatal e sim pela superexposição consentida –

e, mesmo fervorosamente desejada – dos indivíduos que destes jogos participam.  

O conto de Teolinda problematiza a relação das duas ficções (1984 e os reality 

shows) ao retomar às avessas o lema fascista da primeira “Big Brother (agora na 

negativa) Isn´t Watching You” e ao revelar, antecipadamente, através deste título, a 

angústia e o abandono em que vivem imersas as personagens contemporâneas de sua 

ficção.  

 A história se inicia deste modo: “Escolhemos a Tânia porque não fazia falta, era 

muito bronca e parada (...). A Tânia era melhor para ser morta porque não andava no 

mundo a fazer nada”. (GERSÃO, 2002, p.53). Uma fala, portanto, que banaliza a frieza 

e a crueldade do assassinato, por motivo torpe e, como se verá, sem chance de defesa 

para a vítima, um discurso de argumentação débil escrito em adversativas e impregnado 

pela forma verbal “podíamos” (pretérito imperfeito):  

 

(...) mas não era a sério, estávamos só a dizer coisas da boca 
para fora.  

(...) 
Podíamos ter falado de outras coisas, se não estivéssemos fartas 
de falar sempre do mesmo. Do pai da Andreia, que se enfiava 
nela, do irmão da Débora que ia de manhã para a metadona e 
depois ficava todo o dia a fumar e a ver televisão (...) do pai da 
Celeste que passava os dias no computador e nunca falava, da 
mãe que vagueava pela casa e não ouvia o que lhe perguntavam, 
da casa da Celeste, que ficava num bairro caro e tinha tudo o 
que se podia desejar, frigorífico, vídeo, gravador, carro na 
garagem e garrafas de champanhe na despensa. Podíamos ter-
lhe chamado novamente estúpida por não aproveitar o que tinha, 
mas já nem valia a pena repetir-lhe isso, a Celeste encolhia os 
ombros e dizia que se aborrecia de morte como nós. (GERSÃO, 
2002, p. 53-54) (grifo nosso) 

 
Deste modo, vai sendo revelado ao leitor em que contexto as personagens se 

inserem, o isolamento dos parentes, a ausência de propósitos para a vida (que 
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ultrapassam a questão financeira), a desvalorização de toda e qualquer experiência 

subjetiva e humana, capaz de fazê-las reavaliar suas debilidades reflexivas e conectá-

las a valores humanísticos primordiais, como o respeito ao próximo. 

Observa-se ainda que as personagens desejam inclusive desvincular-se não 

apenas dos pais – emudecidos, ensimesmados em vidas autômatas, imersos em seus 

mundos particulares – mas igualmente de experiências culturais transmissíveis, por 

exemplo, na escola pela leitura dos clássicos, que entendem como extremamente 

vazios de sentido: 

  

Agora a gente ria-se mas é da escola e gozar com a aflição que a 
gente tinha dantes, por não passar. Agora a gente ria-se mas é da 
escola, e tanto se nos dava passar ou não, eram tudo balelas o 
que lá se aprendia, que se fodessem os Lusíadas, a gente tinha 
mais que fazer na vida. (GERSÃO, 2002, p. 54)  

 

Não deixa de ser curioso este especial repúdio das adolescentes pelo épico 

lusitano, texto da tradição, em que se ouve a voz de um certo “velho d'aspeito 

venerando” que por lá vociferara: “ó vã cubiça / Desta vaidade, a quem chamamos 

fama!” que um “fraudulento gosto” “atiça” e “crueldades” faz experimentar 

(CAMÕES, 1980, p.312). Afinal, se no século XVI, esta voz já era rejeitada ante o 

desejo pela fama e glória que eram percebidos – ou se esperava que fossem – pelo 

povo néscio como coragem e obstinação de uma coletividade, de uma nação rumo à 

conquista de novos horizontes; aqui, neste contexto em que se insere o conto 

gersiano, cinco séculos depois, o que se despreza é justamente o apego ao 

passadismo (como heroísmo de um povo) e o que se espera é a conquista de outro 

tipo de fama, na qual prevaleçam os desejos individuais (ainda que inglórios). Em 

oposição a esta repulsa por quaisquer valores historicamente cambiáveis, emerge da 
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narrativa a descrição de fugazes textos de revista, cujo conteúdo, ironicamente, serve 

de inspiração às jovens:  

No entanto, algumas pessoas tinham vidas boas. Bastava ver as 
revistas: mulheres de vestido de seda, raparigas lindíssimas de 
biquini e saltos de dez centímetros a serem beijadas por homens 
bronzeados, de tronco nu, à beira de piscinas, jovens lindos de 
morrer em carros descapotáveis que a seguir apanhavam um 
avião para as Caraíbas, deslizavam em pistas de ski ou tomavam 
drinks ao pôr do sol em Miami. (GERSÃO, 2002, p.55) (grifo 
nosso) 

 

Porém, esta permuta ratifica-se apenas como ilusão, cristalizada em figurações e 

maquiagens próprias das tais fotografias de revista. Propagandas de um produto que não 

pode ser plenamente mercantilizado: a vida. Entretanto, é isto o que desejam os que 

expõem tais fotografias nestes espaços negociáveis, capturar um mundo em imagens 

utilizáveis, um instante possível de sorriso e altivez, ensaiado, premeditado, no qual a 

juventude e o bem-estar sejam eternizados e vendidos como possíveis a todos. Uma 

espécie de falso exorcismo contra o tempo e a tristeza – visto que a velhice aqui não é 

tida como sinônimo de sabedoria a ser transmitida. Entretanto, como lembra Barthes, ao 

ser fotografado, o sujeito torna-se também objeto, ou seja, passa por “uma 

microexperiência da morte”, transformando-se em “espectro” (BARTHES, 2009, p. 22), 

tal como se apresentam as “raparigas lindíssimas de biquini” do texto gersiano. Persiste, 

desse modo, a ideia de simulacro, algo que só transmite uma sensação de felicidade por 

ser estático, desprovido de movimento, da vida e seus riscos. Fotos com sorrisos tão 

felizes quanto o manequim da vitrine. Produtos de venda, dispostos à compra e 

engessados pelo tempo.  

No que tange às modulações narrativas, observa-se que, em alguns momentos, o 

realismo do conto mescla-se a uma linguagem suave, de traços mais amenos, inserida 

em meio à descrição do ato de extrema crueldade cometido pelas personagens: 
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Agora começava, por exemplo, a sentir sono e a ficar tonta, e, 
antes que se sentisse mal, gritasse por socorro e chorasse, 
deitámo-la no meio de nós, encostámo-la a uma pedra e 
pusemos-lhe a cabeça por cima da mochila e de um casaco 
dobrado, para ficar mais confortável.  
Perguntámos-lhe se estava bem e ela disse que sim, como se 
tivesse receio de nos desagradar, ou medo de que fôssemos 
embora e a deixássemos ali sozinha.  
Ficamos contigo, dissemos, adivinhando o que ela pensava. 
Não tenhas medo e dorme. (GERSÃO, 2002, p. 61) (grifo 
nosso) 

 
 

Daí em diante, o discurso se encaminha, como de início, pautado na indiferença 

afetiva da narradora e em sua clara inversão de valores, assinaladas pela prevalência do 

tom irônico da voz narrativa, em uma espécie de crítica possível não só aos atos 

cometidos pelas jovens, mas igualmente à sociedade midiática e sensacionalista: 

 
Só ao terceiro dia a notícia saiu no jornal. Foi a Carina que 
ouviu no café, e veio contar: 
Vocês sabem, a Tânia. Apareceu morta.  
Saímos logo e fomos para casa, respirando de alívio. (...) Basta 
seguirem a pista e vão-nos descobrir. (...) 
E então foi tudo como tínhamos pensado: de repente eles aí 
estavam, carros, altifalantes, luzes, locutores, polícia, fotógrafos, 
páginas de jornais com grandes letras: Adolescentes Matam 
Colega. Malefícios dos Mídia. Juventude à deriva. Ausência de 
Valores. Falência da Escola. Onde estavam os Pais?   
‘somos um caso mediático’  
Mas nenhuma de nós tem medo nem está preocupada. Temos a 
certeza de que tudo vai acabar com um belo pôr do sol em 
Miami. (GERSÃO, 2002, p. 64) 

 

Tal fato faz evidenciar um estado de idiotia e ignorância por parte da narradora 

que retoma insistentemente a afirmação de uma alegria engessada, cristalizada na 

estereotipada imagem de “um belo pôr do sol em Miami”.  O discurso da protagonista 

mais se assimila àqueles dos participantes do programa televisivo (BB), pronunciados 

no confessionário: pois apresentam uma argumentação precária para as eliminações que 
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são compelidos a fazer e, no entanto, estranhamente seguros de que tudo vale a pena 

pela “vitória” – neste caso, virarem notícia.  

 

No conto “O cão”, narra-se, em terceira pessoa, a história de um marido 

dedicado à esposa cega e sua sogra. O homem faz-lhes todas as vontades e apesar disso 

é chamado constantemente de fracassado por ambas. Um dia (precisamente o dia que 

inicia o conto) o sujeito percebe que uma das funções que desempenha, servir de guia 

para mulher, ajudando-a a atravessar a rua, é própria de um cão: 

 

Àquela hora costumava estar em casa, pensou apressando o 
passo, lembrando-se de que a cega podia querer sair e precisar 
que ele a ajudasse a atravessar a rua. No entanto, nunca lhe 
tinha ocorrido que esse pudesse ser o papel de um cão. Nunca 
até aquele momento em que ele próprio atravessava a rua pelo 
meio da faixa, atento ao semáforo, uma tal ideia lhe atravessara 
o espírito. Mas agora que a pensara a ideia perseguia-o, parecia 
caminhar a seu lado, colada aos seus passos como uma 
sombra. (GERSÃO, 2011, p.53) (grifo nosso) 
 
 

Observa-se que esta percepção primeira, reinterada ao longo de toda a narrativa, 

está impregnada por verbos que ao mesmo tempo sugerem um ato real (atravessar a rua) 

e o instante em que uma reflexão cola-se ao homem (uma ideia atravessara o espírito). 

Há aqui, por tanto, uma substituição importante dos elementos da cena do cotidiano, 

uma vez que em lugar da cega e seu homem-guia tem-se uma ideia que caminha ao lado 

do homem, isto é, passa-se de um movimento banal de repetição autômata para um 

instante de revelação, a que se junta outro olhar reflexivo: 

 

Ali justamente um cego, ao lado do seu cão, ambos esperando a 
mudança de luz no semáforo em frente. Viu-lhe a cara, 
assomando debaixo do chapéu: os olhos vítreos, como água 
podre, a boca entreaberta num esgar, ao canto da boca um resto 
de saliva.   
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O cego era ele, como é que não dera conta? Era, ao mesmo 
tempo, cego e cão. De repente, o mundo estava cheio de 
evidências. (GERSÃO, 2007, p.54) 

 
A partir desta autorreflexão da personagem, inicia-se uma breve descrição dos 

seus dias, sempre dedicados a cuidar da cega. Até que em um deles, não mais podendo 

conviver com as acusações e tormentos impostos pela mulher, decide deixá-la morrer 

atropelada. O ato de crueldade ganha, neste contexto (diferentemente de em “Big 

Brother”), atenuantes: o desespero e a saturação do marido. Atenuantes estas concedidas 

pelos próprios leitores, uma vez que conhecem os “bastidores” do grande acontecimento 

do conto, a morte da cega. Tem-se assim a formulação de um painel narrativo que 

destitui o leitor das certezas geradas pelo senso comum, o qual o faria reconhecer na 

cega a vítima e no marido o algoz. 

O conto provoca, ainda, uma quebra de expectativa nos leitores gersianos, 

acostumados a ver nestes instantes de “revelação” a oportunidade de uma transformação 

subjetiva das personagens22. O que, de fato, aqui não ocorre, uma vez que, após 

observar a passagem do cego e seu cão-guia pelas ruas, o homem retoma a sua rotina de 

servidor da mulher, ainda que agora tenha a consciência disto: 

 

Quando a viu mais calma e a vida se normalizou, começou a 
fazer um curso de contabilidade por correspondência. No fim do 
jantar abria os livros e os cadernos na mesa da cozinha e punha 
tampões nos ouvidos para não ouvir a televisão.  
No entanto a cega encontrava sempre pretextos para o 
interromper (...). Ao fim de três semanas meteu no caixote do 
lixo os livros e os cadernos e foi beber um copo ao café da 
esquina, o que a partir daí se tornou um hábito, depois do jantar. 
Durante os dias em que a cega o consentiu. (GERSÃO, 2007, 
p.54) 

                                                           
22  Neste aspecto, recordamos o conto “Amor”, de Clarice Lispector que, tal como em muitos romances 

gersianos (OS, OCS, OT e OA), faz-se em torno de um momento de revelação epifânica, visto que 
neste conto narra-se um dia na vida da dona de casa chamada Ana, uma mulher até então bem ajustada 
em seu papel de esposa e mãe, até o instante em que se depara com uma cena de um cego mascando 
chiclete. A partir deste momento, Ana passa a questionar-se sobre a normalidade de seu cotidiano e de 
algum modo seu mundo interior se altera. 
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Deste modo, ele vivencia a mudança involuntária de um comportamento humano 

para canino, naquilo que entende como opressor; não resultando daí qualquer prazer23 

ou tomada de consciência que o mobilize a agir de modo diferente, pelo contrário, o que 

faz é acumular frustrações: “Nem mesmo já rir sabia, verificou com espanto. Em vez do 

riso, fazia um pequeno som sibilante, como um latido” (GERSÃO, 2007, p.58) 

Outro aspecto que chama a atenção no conto (narrado em terceira pessoa) é a 

ausência da fala articulada como fator responsável pela agressividade da personagem, o 

que se evidencia em passagens como esta, na qual o narrador nos conta o dia em que, 

devido a uma “enorme raiva acumulada”, o protagonista “Uivara, ladrara, ganira, 

mordera. Ou pelo menos arreganhava os dentes prontos a morder” um superior no 

trabalho, o que lhe custou o fim de sua carreira e o desrespeito da esposa, afinal: 

“Desaprendera de falar, porque ninguém o escutava. Serviam-se dele apenas, como de 

um objecto útil, que se põe de parte depois de usado.” (GERSÃO, 2007, p.54). Assim, a 

personagem, igualmente, percebe-se indiferente a todas as ações reflexivas que o 

poderiam ligar à sociedade humana:  

 
Fizera-se bicho de toca, sentado na poltrona, olhando a televisão 
sem ver nada. Nos intervalos em que a cega não o chamava para 
tratar de qualquer coisa. E quando ela chamava, ele ia. Como 
um cão24”. Agora via tudo muito claro e sentia-se outra vez 
raivoso. Como daquela vez, no escritório. (GERSÃO, 2007, p. 
58). 

 

                                                           
23  Muito diversamente do que ocorre, como se verá adiante, no conto “O casaco de raposa vermelha”. 
24

  O sintagma “como um cão” nos remete ao romance O processo, de Franz Kafka, no qual se apresenta 
a alegoria literária do mundo burocrata e a incapacidade do sujeito de neste se movimentar, sobretudo, 
por desaprender de refletir sobre o caráter autômato da realidade. No momento de sua morte, a 
personagem kafkiana parece se dar conta desta sua ausência reflexiva e por isto diz “como um 
cachorro” (KAFKA, 2001, p. 254). De fato morre como um cão, vítima dos padrões que aprendeu a 
seguir e sem os quais não sabia viver. 
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No entanto, curiosamente, é no instante em que se nega a ser um cão que o 

protagonista premedita a ação “desumana” de matar uma cega - “Um cão não morde no 

dono. E muito menos o mata, mas ele não era cão. Era essa a diferença.” (GERSÃO, 

2007, p.58). Este pensamento não apenas o impulsiona a assassinar a mulher como 

suspende qualquer possibilidade de diálogo: “Pegou-lhe no braço e abandonou-a de 

repente, no meio da faixa, quando o carro se aproximou tanto que não seria possível 

para ela, saltar”. (GERSÃO, 2007, p.59) 

Logo, se como expõe Benjamin, a barbárie é silenciadora de dizeres 

compartilháveis, tem-se nestes contos (tanto em “Big Brother” quanto em “O cão”) que 

a falta de tais dizeres leva ao distanciamento afetivo, à eliminação do outro e a, 

consequente, perpetuação do esvaziamento de experiências humanísticas. 

 

2.4 – Da vivência do luto à miragem do quadro 

 

No conto “A ponte na Califórnia”, será também por meio da violência que 

ocorrerá a intersecção fundamental entre a experiência individual e a capacidade 

narrativa, enquanto invenção do entorno. Em outras palavras, a autora parece aqui 

escrever histórias que valem menos pelo seu caráter confessional que por seu poder de 

transfiguração do real. Assim, o conto narra, em primeira pessoa, a experiência de uma 

criança (um menino) que observa, sem inteiramente compreender, a vida familiar após o 

abandono do pai; a luta da mãe, sempre exausta na tentativa de prover a casa; o 

reencontro com a alegria ao ganhar o cãozinho Tilby e a dor de descobrir que a mãe é 

tão humanamente má: 

 

Foi no ano em que o meu pai nos deixou e ficamos a viver só 
nós três, a minha mãe, o meu irmão e eu. Rafael só tinha dois 
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anos, na altura, e talvez fosse muito pequeno para se aperceber 
desses factos. Eu senti muito a falta do meu pai e fiz toda 
espécie de perguntas, a que minha mãe respondia, por vezes, 
com impaciência. (GERSÃO, 2007, p. 107)  

 

No entanto, entre os acontecimentos passados e a narrativa dos fatos presentes se 

tece a escrita de um interstício temporal: 

 

Às vezes eu olhava para ela e pensava que ela era má. Ou 
porque ele assim a julgava. 
Na verdade, embora o pensasse, eu não acreditava realmente 
nisso. Ela apenas parecia má, pensei algumas vezes, quando ela 
perdia a paciência connosco ou comigo. (GERSÃO, 2007, p. 
107) (grifo da autora) 

 

Constata-se um tempo narrativo, portanto, marcado por proposições de um 

sujeito que agora pode julgar/ refletir sobre os acontecimentos passados: “embora 

pensasse, eu não acreditava”, evidenciado por verbos como parecia, grifado pela autora. 

A história passa assim a deslizar em um campo de impressões, marcado, por exemplo, 

pela ação do protagonista ao olhar fotografias que o incluem e o levam ao movimento 

de recordar: “Havia fotos desta altura, lembrava-me inclusive de uma em que meu pai 

estava em fato-de-banho (...) eu era do tamanho que o Rafael tinha agora”. (GERSÃO, 

2007, p. 111) (grifo nosso).  

Percebe-se que, diferentemente do que há em “Big brother”, o protagonista deste 

conto mira sua própria história nas fotos, uma imagem que não o remete ao desejo de 

consumo, um simulacro ou modelo a ser seguido. Muito ao contrário, a foto é um 

resquício do que houve e do que não está mais lá para ser resgatado. Resta, portanto, ao 

destinatário (e, ao mesmo tempo, referente) da mensagem fotográfica realizar seu 

trabalho de luto: “No entanto, apesar da raiva, tornei a procurar fotografias do meu pai, 

agora que sabia que ele não voltava.” (GERSÃO, 2007, p. 112)  
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A elaboração deste trabalho de luto por parte do protagonista se dá em sentido 

oposto ao da mãe. E o marco desta diferença torna-se visível com a chegada de Tilby a 

casa: 

 

Seria eu o culpado da sua ausência [do pai]? (...) Agora essas 
perguntas vinham-me menos vezes à cabeça, porque Tilby não 
lhes deixava espaço. Era sempre preciso limpar o que ele sujava, 
arrumar o que desarrumava (...) brincar com ele, que se divertia 
a brincar com qualquer coisa, bolas, sapatos (...) parecendo 
sempre inventar e descobrir jogos novos. A alegria dele 
contagiava-nos e punha-nos também em movimento. (...) A 
minha mãe alheava-se (...) parecia de algum modo mais 
tranqüila, talvez porque o médico lhe receitara outros 
comprimidos. (GERSÃO, 2007, p. 110)  

 

Porque o menino lança-se a uma escolha ativa – amar novamente –, ao passo que 

a mãe mantém-se no terreno da passividade emocional, esperando que algo externo a 

ela mude: 

 

(...) a minha mãe tinha olheiras fundas, emagrecera muito e 
estava cansada. Começou a dizer que, no Verão seguinte, íamos 
para a praia. Desse por onde desse. Nunca mais passaria um ano 
assim jurava (...). Sem férias, nunca mais. (GERSÃO, 2007, p. 
111)  

 

Esta diferença fundamental de posicionamentos emocionais representa o mote da 

história, e marca as diferentes percepções em relação aos demais elementos da vida. Se 

para a mãe a relação com o trabalho e as tarefas diárias são exaustivas, para os filhos 

estas mesmas tarefas significam ocupação emocional e disposição em estabelecer laços 

afetivos, distinção que nos leva ao clímax do conto, revelado na citação abaixo: 

 

Durante muito tempo, esperei por um milagre. (...) Até que 
percebi que ele não ia voltar. 
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- Compra-lhe outro cão, ouvi a Celina dizer, a meia voz, na 
cozinha. Tens de compensar as crianças, de qualquer maneira. 
Fiquei a ouvir, escondido atrás da porta, com o coração a bater. 
Não posso, respondeu minha mãe. Ia sempre acontecer a mesma 
coisa. Os animais são uma prisão.  
E eu não podia ficar mais um ano sem férias. Morria se ficasse. 
Era ele ou eu. (...) – E achas que foi fácil? (...) Mas era ele ou 
eu. Quando as coisas chegam aí, percebemos que não há 
alternativa. Aliás não penses que fui a única. (...) todos os 
anos há dezenas de animais metidos em cestos e atirados da 
ponte abaixo. (GERSÃO, 2007, p. 114-115) (grifo nosso) 

 
 

Tal como em “Big brother”, o conto expõe a temática da eliminação do outro 

para o bem-estar do eu e a justificativa desta prevalência se arquiteta sobre as frágeis 

bases do jogo, da disputa, grafado em generalizações: “Os animais são uma prisão”, 

“não há alternativa” ou em um sintagma retificador/ argumentativo “aliás” que termina 

por se lançar ao vazio reflexivo de “não fui a única”.  

A troca do cão (amizade) pelo bem-estar de uma viagem de férias (valor 

mercadológico) – como se a felicidade fosse algo localizável – utiliza o motivo da 

exaustão, resultado de um viver engessado nas exigências da sociedade de consumo. 

Trata-se igualmente de um desfazer dos laços parentais e comunitários, uma vez que os 

mais velhos não estão lá para dar conselhos ou tecer a continuação de uma história, e 

sim são, neste caso, agentes perdidos, incapazes de estabelecer e manter conexões 

afetivas. Estendemos aqui esta doação de afeto também aos animais domésticos 

tomados por nossos semelhantes (parte da família), por assim dizer humanizados, tal 

como Tilby é percebido pelo protagonista: 

 

Éramos quatro, agora, e isso fez de repente uma diferença 
enorme. Passou a haver dois grupos, na casa, dois planos e 
quase duas famílias: a minha mãe e nós três. 
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Nós três passávamos a ser uma unidade. Fui eu que escolhi o 
nome dele Tilby. (GERSÃO, 2007, p. 109) 

 

O ato de violência da mãe leva o protagonista à narração de um segundo 

momento de luto, agora não ingenuamente vivido: “Tudo o que havia a saber, eu sabia. 

Só não ia ser capaz de falar disso. Talvez nunca. Embora o mal me queimasse a boca.” 

(...) E que eu não podia fazer nada para remediar o mal, na minha mãe e no mundo. 

(GERSÃO, 2007, p. 115).  

Nota-se que o menino (ou o narrador adulto a se recordar da infância) ainda, e 

apesar da constatação da maldade, preocupa-se com o mundo, deseja mudá-lo, mesmo 

reconhecendo de antemão sua impossibilidade de ser. 

Não há aqui a substituição do objeto afetivo, capaz de minimizar os efeitos desta 

experiência, mas um trabalho de efetivo mergulho subjetivo no processo de luto, da dor 

– “O pior de tudo era voltar para casa. Olhar a minha mãe e saber que ela era má. Que o 

meu pai nos tinha deixado porque ela era má”. (GERSÃO, 2007, p. 115) – à sua 

superação: 

Durante muito tempo, não falei disso. Só anos mais tarde 
desenhei um cão, dentro de um cesto, a cair abaixo de uma 
ponte vermelha, e quando o Horácio, na carteira ao lado, não 
percebeu o desenho, contei-lhe que havia pessoas que todos os 
anos atiravam os animais da ponte abaixo, antes das férias do 
Verão. Mas isso não tinha nada a ver connosco, nem sequer 
com Lisboa, disse-lhe, acontecia muito longe, na Califórnia, 
portanto na costa mais distante da América, numa cidade 
chamada São Francisco. (GERSÃO, 2007, p.116) (grifo nosso) 
 

 

A conclusão do conto se formula em termos metaficcionais, porque quando 

chegamos ao ápice da ficção, uma nova ficção se formula, agora que o menino passa de 

testemunha a intencionalmente inventor de uma narrativa expressa em seu desenho. 

Este, além de “desloca(r) o problema para uma geografia imaginária – Califórnia – de 



 
68 

modo a retornar a si mesmo e à sua cidade, que ele queria expurgada de todo mal, à 

imagem e semelhança de sua alma pura de menino25”, evidencia uma escolha ficcional 

não gratuita pelo espaço “ponte na Califórnia”.  

Na verdade, o narrador, ao compor sua ultrapassagem do luto à formulação 

subjetiva (o desenho), concede aos leitores a possibilidade de realizarem o processo de 

alisamento do espaço, tornando-o elemento ficcional, visto que, relembrando o 

pensamento de Deleuze e Guattari, “o espaço estriado é constantemente revolvido, 

devolvido a um espaço liso”, neste caso, graças às impressões do protagonista. 

(DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.180). Será nos valendo desta abertura proposta 

pelo desenho do menino que nos arriscamos em outras leituras, nas quais podemos nos 

questionar: porque a escolha da ponte na Califórnia26, cujo nome oficial é Gold gate 

brigde (ponte do portão dourado), para o cenário desta ilustração?  

Talvez, porque, para lá da promessa de um estado de sonhos27, a Califórnia seja 

uma região de instabilidades históricas, sociais e naturais, que nos serve de metonímia 

da vida contemporânea ocidental. Afinal, no passado este território “dourado” foi alvo 

de disputas territoriais acirradas entre os indígenas e militares americanos, estes últimos 

desejosos de explorar fontes auríferas. Hoje, pela fronteira com o México, esta região é 

responsável por boa parte das deportações de emigrantes indesejáveis. Além disso, São 

Francisco é igualmente o epicentro norte-americano dos terremotos.28 Porém, à margem 

                                                           
25 OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de. Lisboa, Roma, Berlim, Nova Iorque, o mundo: deslocamentos 

de olhares em contos de Teolinda Gersão. In: Revista eletrônica Pequena Morte, volume 22, série 1, 
p.1-10, 2011. 

26  Cabe lembrarmos a semelhança física das duas pontes; a Lisboeta, conhecida como ponte 25 de abril, 
em referência à Revolução dos Cravos, e a californiana, Gold gate brigde, em referência à busca pelo 
ouro. Isto é, nomes que historicamente marcam momentos de promessas, que parecem não terem se 
cumprido inteiramente e das quais ficaram, para muitos, a experiência de luto.  

27  O nome do lugar inspirou-se na novela Las sergas de Espladián, escrita no século XVI pelo espanhol 
Garci Rodríguez de Montalvo, em que se apresenta um paraíso chamado Califórnia. Além disso, seu 
codinome Golden State (Estado Dourado) corrobora para a ideia de riqueza e felicidade que se atribui 
à região. 

28  Os terremotos são mencionados em alguns contos de Gersão e parecem simbolizar a imprevisibilidade 
da vida, a exemplo do conto “Cavalos nocturnos”. 
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destas instabilidades, hoje a imagem midiática da região é outra, o estado é mais 

conhecido por abrigar a capital do cinema, Hollywood, além de ser considerado um 

estado democrático e liberal, no que diz respeito a debates antidiscriminatórios.  

Assim, a escrita de Gersão parece retomar pelo simples sintagma “muito longe, 

na Califórnia (...) numa cidade chamada São Francisco”, toda a contradição que a 

História pode revelar se (re) contada em outros moldes. Pode se tratar, sim, de pensá-la 

a contrapelo, ou em um sentido deleuziano de alisamento narrativo. Isto é, a 

transferência singular, provocada pelo narrador de Gersão do espaço dos fatos para o 

espaço do imaginário, termina, em última instância, por “desnaturalizar” através do 

contar, o que de fato não é natural: a História, as estórias. 

 

O conto seguinte, “Natureza Morta Com Cabeça de Goraz”, mais uma vez parte 

de um conflito familiar rumo a uma possível transfiguração do real. Nesta narrativa, 

conta-se, em 1ª pessoa, o dia de visitas de um pai divorciado a seu filho: o modo como 

tenta aproximar-se do menino, o vínculo afetivo, apesar de tudo, existente entre eles, as 

dificuldades em se inserir neste novo papel e, finalmente, o momento em que 

fundamentalmente muda o seu ritmo de andar e se põe a mirar um quadro que 

enigmaticamente lhe prende o olhar.  

A citada visita nos é narrada pelo protagonista a partir do constrangimento de se 

perceber nesta situação – no cumprimento de uma “Custódia conjunta” (GERSÃO, 

2002, p.152) – em um ambiente que antes era a sua casa e tendo de cumprir o 

“protocolo” de brincar com o filho. A artificialidade da situação revela-se por meio das 

palavras: “Voltei a cabeça e lá estava ela, a imagem radiosa da publicidade, na caixa de 

cartão onde se guardavam as peças: uma criança loura, sorridente, e um homem novo e 

jovial. Um pai.” (GERSÃO, 2002, p.149). O laço parental então mais uma vez é 
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percebido como produto mercantilizado pelas fotografias publicitárias, nas quais se 

busca a massificação comportamental e a formulação de um estereótipo de pai, ou 

melhor, de relação pai e filho.  

Depois, sobre o próprio brinquedo, reflete o homem: “os comboios elétricos 

nunca me entusiasmaram (...). Comboios e mecanos sempre me pareceram coisa do 

passado, de um tempo em que não havia computadores.” (GERSÃO, 2002, p.150), uma 

percepção totalmente oposta à do menino que estava encantado com o brinquedo. Mas, 

diferentemente do que imagina o homem, o pensador Walter Benjamin não nos parece 

que teria visto uma distinção muito acentuada entre os computadores e os comboios 

elétricos, pois, na concepção do historiador, expressa em seu artigo “História cultural do 

brinquedo”, o que se pode estabelecer é uma diferença fundamental entre o objeto 

industrial, a chamar-se mais frequentemente de brinquedo, e os elementos que 

despertariam a ação lúdica de brincar. Afinal, no momento em que “o brinquedo 

começa a emancipar-se: quanto mais avança a industrialização, mais ele se esquiva ao 

controle da família”, diríamos das pessoas. Em contrapartida, ter-se-ia o ato de imaginar 

que retiraria o sujeito de sua relação utilitária com as coisas, forçando-o a desestabilizar 

seus próprios comportamentos, fazendo-o, por exemplo, “puxar alguma coisa e virar 

cavalo”; “brincar com areia e se transformar em pedreiro” (BENJAMIN, 1996, p.253). 

É justamente este tipo de transformação que teme o protagonista e por esta razão ter de 

ficar “sentado no chão era demasiado incómodo”, porque o colocaria temporariamente 

no papel de criança. (GERSÃO, 2002, p.150). Depois, os comboios remetem a uma 

época menos veloz, em que o tempo e sua marcha eram vivenciados de outro modo. 

Mais lento e mais atento, isto irrita o homem tão acostumado ao automatismo do 

trabalho cotidiano, que pensa: “nunca programam convenientemente os semáforos, é 

absurdo o tempo de espera ser o mesmo nos dias de semana e aos domingos” 
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(GERSÃO, 2002, p.154). Um homem, portanto, incapaz de “cultivar o que não possa 

ser abreviado”. (BENJAMIN, 1996, 206). 

Entretanto, a experiência da troca afetiva com o filho o retira deste lugar 

essencialmente urgente e o leva a experimentar situações que o despojam do seu 

invólucro social, fazendo-o vivenciar as experiências de outro modo, isentas de uma 

naturalização e plenas de convidativos ângulos de percepção. Assim, expressa: “Andar 

de teleférico dá-nos gozo a ambos. Sinto-me longe do cotidiano, lá em cima.” 

(GERSÃO, 2002, p.154). Ou quando experimenta outro modo de comer pizza: “Tiro 

esse pedaço, estendendo a mão, e começo a comê-lo, com desfaçatez, enquanto o Rui 

desata a rir, maravilhado, por o pai fazer uma coisa que não se faz”  (GERSÃO, 2002, 

p.155). E o que fazem senão entrar em uma brincadeira juntos? Para tanto, aceita “a 

transformação em hábito de uma experiência devastadora”, indo na contramão do 

processo de naturalização dos comportamentos sociais que levam ao esquecimento de 

que os “hábitos são formas petrificadas, irreconhecíveis, da nossa primeira felicidade e 

de nosso primeiro terror”. (BENJAMIN, 1996, p.253) 

Na sequência, após deixar o filho em casa, desvinculando-se ou desejando 

desvincular-se de sua vivência pessoal, o homem efetivamente vivencia o grande 

acontecimento do conto:  

 

Andei ainda a pé um quarteirão ou dois, comprei cigarros, 
tomei um café, recomecei a andar, entrei ao acaso numa galeria 
onde havia três ou quatro esculturas e alguns quadros. Olhei-os 
de relance, sem interesse. Um deles, contudo, chamou-me a 
atenção, talvez por ser uma espécie de pastiche moderno da 
pintura flamenga, ou algo assim, não sou entendido em pintura. 
Representava uma mesa com cesto de fruta ao lado um atravessa 
com búzios, algas, pedras e um peixe enorme, de olho vítreo, em 
primeiro plano. O título, afixado na parede, com letras 
minúsculas, era: Natureza Morta Com Cabeça de Goraz.  
(GERSÃO, 2002, p.157) (grifo nosso) 
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Deste trecho, destacam-se alguns aspectos: a ausência de pressa do protagonista 

que se põe a caminhar, pela primeira vez, sem um objetivo claro, ele vaga; seu modo de 

ver (de relance) lhe desperta a atenção, entretanto, para um quadro anônimo, um 

“pastiche”, isto é, o resgate imperfeito, não uma cópia, mas uma proposital rasura 

temporal, formado organicamente a partir de resíduos. E finalmente, uma ideia que lhe 

fica à cabeça, sem razão aparente, mas que ele pressente que retornará: “A seguir não 

pensei mais nele, voltei para casa (...). Mas sabia que o quadro me voltaria a lembrar e 

acredito que me vai ficar na cabeça, sem nenhuma razão, até adormecer.” (GERSÃO, 

2002, p.157). Aspectos que podem inscrever o conto no movimento benjaminiano de 

releitura crítica/dialética das histórias, pois se desvincula de uma experiência 

exclusivamente pessoal para se lançar à ancestral experiência de andar, que leva o 

sujeito a um ver que nos é bastante contemporâneo, em sua entrega ao fragmentário.  

Segundo a pesquisadora Annabela Rita, tratar-se-ia de uma atitude gersiana de 

escrita, na qual “a imaginação desdobra universos paralelos, fantasmiza o mundo real a 

partir da sua própria matéria, cuja plasticidade explora até aos limites das 

potencialidades perspécticas e construtoras do verbo artístico.” (RITA, 2011, p.30) 

Parece-nos ser este o cerne da semelhança entre os contos – “A ponte na 

Califórnia” e “Natureza Morta29 Com Cabeça de Goraz” – esta potência que 

“fantasmiza o mundo real”, dobrando-o em matéria plástica (o desenho, o quadro), 

distantes de uma representação tanto emotiva quanto mimética, apresentando-se como 

elaborações subjetivas, sim, mas que se entregam à impessoalidade do fragmento, do 

                                                           
29 O termo “natureza morta” é uma adaptação da palavra inglesa still life e se caracteriza como um estilo 

pictórico em que se mesclam matérias orgânicas e inorgânicas, representando, tal como sugere a sua 
designação, o caráter inerte e, ao mesmo tempo, um potencial vital ainda existente, mas paralisado 
neste instante mesmo em que pode perecer.   
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resíduo. Combinações que convidam a um olhar que não é gratuito, tampouco, aurático, 

por meio do qual o mundo recompõe-se em outros termos30. 

 
2.5 – Modos de ler 
 
 

Neste eixo nos propomos a falar especialmente dos contos “A dedicatória” e “O 

leitor31”, títulos que nos remetem, sem hesitação, ao universo literário. Entretanto, 

paradoxalmente, não nos parece que seja a literatura o ponto principal dos contos e sim 

o ato de ler, isto é, ler em seu sentido lato, para além e independentemente dos livros.  

Assim, em “O leitor” se diz: “Sempre gostei de ler e nunca pensei que daí me 

pudesse vir algum mal”. (GERSÃO, 2002, p.179). Nota-se que o narrador inicia sua fala 

como alguém que já passou pelo processo de leitura em uma ultrapassagem desta 

primeira impressão a outra, na qual a leitura desfaz a sua face inofensiva. É 

precisamente este percurso reflexivo que nos é contado. 

A partir daí ficamos a par de sua história cerzida entre a profissão de maquinista 

e a rotina de leitor aficionado por clássicos policiais. Tece-se, com base nesta dupla 

experiência, um relato marcado por comparações entre a vida e a viagem de metrô: 

  

Era essa, aliás, a vantagem do metro: havia sempre, logo a 
seguir, outro comboio, e portanto perder um era, a bem dizer, 
irrelevante. Muitas vezes me ocorreu que a vida deveria ser 
assim: com tantas oportunidades que não tivesse importância 
perder algumas. (...) 
Cada pessoa tinha o seu lugar, e o seu percurso. Aparentemente 
podiam entrar e sair onde quisessem, em todas as estações de 

                                                           
30  Discute-se mais, pormenorizadamente, esta questão do olhar aos objetos de arte na obra gersiana, no 

Capítulo “A escrita em arte de exposição”, referente ao romance ACDU. 

31  Faz parte também de uma coletânea intitulada, Onde a terra acaba, que reúne um conjunto de textos 
de escritores portugueses participantes do 9th International Conference on the Short Story in English. 
É o único dos contos de Teolinda, ora analisados, que possui uma dedicatória: “Para o Manuel 
Gusmão”, como se sabe, um arguto leitor/ledor de Literatura Portuguesa. 
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todas as linhas – mas só aparentemente. A bem dizer, só nos 
passeios de domingo. Durante a semana as pessoas tinham 
percursos fixos, a que não podiam escapar. (GERSÃO, 2002, p. 
180; 183) 

 

O discurso apresenta-se igualmente assinalado por reflexões metalinguísticas 

surgidas a pretexto de passar o tempo e afastar a solidão do comando. Estabelecendo-se, 

desse modo, uma narrativa ao sabor de sequências fílmicas - em que não falta sequer a 

manipulação lúdica da história - entremeadas, inclusive, por uma espécie de voz em off, 

inscrita entre parênteses, que anuncia os nomes das estações, contextualizando as 

cenas/reflexões ocorridas no interior da cabine do maquinista: 

 

Então pensava no que tinha lido na véspera, tentava desmontar 
a história do fim para o princípio, e verificar que tudo 
encaixava e não faltavam nem sobravam peças. Colocava-me 
no papel de Poirot 
(Próxima Estação: Marquês de Pombal) 
(...) 
Uma coisa levaria a outra, sem rupturas. Sem saltar capítulos 
nem páginas. Eu tinha feito aquele caminho milímetro a 
milímetro, os olhos deslizando sobre as linhas do livro, como 
um bicho lento e voraz.  
Também agora o comboio deslizava nas linhas, devorava-as 
com os seus grandes olhos acesos. Como um bicho rápido e 
voraz. Tinha de seguir toda a extensão do percurso, não podia 
saltar desta linha para aquela, passar do Cais do Sodré 
directamente para a Bela Vista, ou voar do Campo Pequeno à 
Pontinha. (GERSÃO, 2002, p.182-183) (grifo nosso) 

 

A similitude entre o movimento da leitura e o do metrô encontra-se assim 

grafada pela presença dos sintagmas “olhos deslizando”, “comboio deslizava”, “como 

um bicho lento e voraz”, “como um bicho rápido e voraz”, elementos textuais que se 

repetem, e, ao mesmo tempo, diferenciam-se pela questão da velocidade, denunciando o 

contraste existente entre o movimento de deslocar-se velozmente na vida e o 

movimento reflexivo da leitura, sugerido no desejo de caminhar lentamente, refazendo 
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um percurso conhecido, soltando as peças de sua ordem original e recompondo-as. Ou 

seja, fazer da leitura pretensamente fácil, um desafio. Não para (passivamente) saber o 

final do livro, mas para recompô-lo aos pedaços: 

 

(Estação terminal. Mais uma vez. E agora o mesmo percurso, 
em sentido inverso.) 
(...) 
A verdade é reposta e o jogo acaba. Temos a sensação de que se 
restabeleceu a ordem, das coisas e do mundo. Os inocentes são 
recompensados e os culpados recebem castigo.  
Um jogo infantil. A vida. (...) 
Mas não deixamos de jogar o jogo, só porque o achamos 
infantil. (GERSÃO, 2002, p.185; 186; 187) 
 
 
 

Uma reescrita que faz também da realidade, quando, por exemplo, o narrador se 

põe a contar um sonho em meio ao seu relato. Uma lembrança que lhe surge a partir da 

escuta (talvez imaginativa) do anúncio “Próxima Estação: Jardim Zoológico”, porque se 

apropria de elementos reais e fictícios para criar outra história: 

 

Houve uma noite em que sonhei que descia no Jardim Zoológico 
e abria as jaulas. Deixava uma girafa no Parque e punha o leão a 
comer laranjas, debaixo das Laranjeiras. Embora no sonho o 
facto de o leão comer laranjas me parecesse absurdo. 
(GERSÃO, 2002, p.183) 

 
 

Desta organicidade que mesclava a ambos – máquina e homem, trabalho e 

leitura, “olhos” do metro, olhos do leitor, dois bichos vorazes, um “lento” habitando 

outro “rápido” e os dois seguindo pelo movimento de uma linha; as linhas da estação e 

as linhas do livro – resulta uma cumplicidade tal, que o homem, “faminto” por leitura, 

experimentou “continuar a ler dentro do túnel”. Mas o compasso do tempo os fez 

desencontrar, e o homem diz: “todo eu era olhos, e esqueci os ouvidos, ou eles 

esqueceram-se de mim e abandonaram-me”, porque não percebeu que a fita magnética 
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havia se enrolado, anunciando erroneamente as estações. O engano, entretanto, foi 

percebido por um passageiro e seu “crime” descoberto: “Ali estávamos (o homem e o 

livro), portanto, na cabina-ratoeira, eu e o corpo de delito”. (GERSÃO, 2002, p.189), 

tornando-se ele próprio narrador e personagem de outra história. A história do 

maquinista que não conseguia parar de ler.  

Mais curioso, ainda, é escutar, ao final do seu relato: “No entanto, mesmo que 

tivesse muito tempo para mim, não sei se leria como antes. Embora me envergonhe de o 

dizer, tenho uma saudade imensa de ler na cabina de maquinista.” (GERSÃO, 2002, 

p.183), talvez porque tenha conseguido desviar-se da lógica capitalista, que 

normalmente cinde o trabalho e o prazer, portanto, ler e conduzir eram agora ações 

indissociáveis. 

De qualquer modo, o motivo desta saudade termina por desfazer o ensejo 

apresentado pelo leitor no início de sua fala, em que se pressentia a leitura como uma 

espécie de distração, imbuída de gratuidade, e que agora se apresenta, sobretudo, como 

uma reflexão a respeito do próprio ato de ler: “No comboio e no livro, as linhas eram de 

certo modo paralelas. Ler também era seguir assim, por um túnel escuro, e chegar, de 

quando em quando, a uma plataforma iluminada.” (GERSÃO, 2002, p.183).   

 

O conto “A dedicatória” também nos leva a confrontar as reflexões de um leitor, 

aqui dirigidas à autora, inscrita na narrativa como ouvinte de um homem apaixonado, 

que lhe pede uma dedicatória especial, tão bem escrita, que possibilitasse o retorno de 

sua ex-esposa. 

Para formular o seu pedido, o homem recorre igualmente a uma estratégia de 

contar histórias, na verdade, micronarrativas com o intuito de despertar a atenção da 

escritora, desviando-a da situação real (fila de autógrafos) em que estão imersos: “Mas a 
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senhora está com pressa”, “desculpe eu falar tanto”, “mas acredito que me vai entender, 

a senhora entende bastante bem o ser humano”. 

Identificam-se claramente pelo menos dois microcontos. O primeiro nos fala de 

seu estado de solidão contado por meio de uma pequena anedota sobre os 

computadores: 

 

É quase uma pessoa, não acha, ele responde, entende, repara se 
o que fazemos está certo ou errado, cumpre ordens, faz 
perguntas, liga-nos ao mundo – se bem que a mim o mundo me 
interessa pouco – e é esperto (...). E tem sentido de humor, o 
sacana, ainda há pouco estava a jogar contra ele pela noite 
adiante (...) mandei-o a merda, desculpe foi a palavra, e sabe o 
que ele respondeu? Não posso ir nessa direcção. Tal e qual, com 
todas as letras. É uma resposta que não lembra ao diabo. Desatei 
a rir e ele desarmou-me a raiva, diga lá a senhora se alguém se 
lembraria de uma resposta destas, na ponta da língua, no 
momento exacto. (GERSÃO, 2002, p.34) 

 

Depois se passa a narrativa de um roteiro fílmico, em que se misturam 

momentos vivenciados com a ex-mulher; cenas cinematográficas clássicas; além da 

lembrança de um sonho que, por vezes, o homem duvida ter sido apenas um produto 

onírico, afinal, “como é pequena a distância entre o que acontece e o que não acontece.” 

(GERSÃO, 2002, p.37):  

 

(...) uma noite sonhei que ela me mandava um video, mas talvez 
não seja sonho, deve ser uma cena de um filme que vi algures, 
chego a casa e ela não está, depois reparo que há um video no 
gravador, vejo a cara dela de todo o tamanho do ecrã e no ecrã 
ela diz-me que vai se embora, tem uma camisola azul e uma 
correntinha de ouro ao pescoço e no pulso uma argola que me 
parece de prata, fixo com todo o pormenor os adereços para não 
ouvir as palavras (...) (GERSÃO, 2002, p.38) 

 

Começa então por se tornar ele mesmo um colecionador de detalhes: “Há outros 

bocados de filme que me vêm à cabeça, guardo-os na memória com cuidado para não os 
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perder”. (GERSÃO, 2002, p.38). Mais do que isto, faz dessa busca pelo afeto perdido o 

motivo de uma descoberta como leitor/ produtor de sentidos: 

 

(...) guardei os originais dos filmes e diverti-me a transformar as 
cópias. Cortei, colei, mudei (...). É fantástico o que se pode fazer 
com a celulóide (...) 
 
Foi assim que descobri como a gente tem poder sobre as coisas, 
manipulando-as (...) e os livros, os livros são uma espécie de 
filmes, a senhora não acha, só que têm ainda mais poder, 
porque desde sempre houve palavras mágicas, e ainda não 
há imagens mágicas. (GERSÃO, 2002, p.40) (grifo nosso) 

 

Segundo Benjamin, em seus escritos sobre o cinema, a câmera modifica a 

relação do sujeito com o objeto, no momento em que é capaz de, por diversos recursos 

de zoom, montagem, instantes de close, mudar-lhe a velocidade, evidenciando, para 

além do que é narrado, outros ângulos de percepção. Porém, apesar destas 

possibilidades, a personagem do conto constata serem as “palavras mágicas” e não as 

imagens. Por quê? Talvez porque intua que as palavras possam fundar “mundos”, não 

necessitando para isso de suportes, de elementos a priori, de presenças, só de si 

mesmas. Ou talvez porque desde sempre as palavras possam ser repetidas e 

ressignificadas – de tempos remotos a futuros longínquos. Uma vez que, conforme se 

observa pela teoria de Pierce, por exemplo, os signos podem ser descritos em três tipos: 

icônicos, indiciais e linguísticos, sendo estes últimos mais ricos justamente por seu 

caráter virtualmente aberto a muitas significações. Ou ainda, pode-se pensar que as 

palavras, como portadoras de sons, sabores (Cf. Barthes), possuam feição sedutora... 

Uma sedução que, no entender da personagem, teria força suficiente para transformar a 

realidade “o que importa é que ela volte. (...) se não voltar é porque a senhora não lhe 

soube dizer quanto eu a quero e escreveu a dedicatória errada”. (GERSÃO, 2002, p.41) 
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Observa-se que Teolinda opta, em “O leitor” e “A dedicatória”, por evidenciar 

ledores que experimentam, em alguma medida, o papel de ficcionistas, sugerindo que, 

se por um lado a leitura engendra caminhos que ultrapassam a mera distração, por outro, 

os modos de ler a vida ocorrem paralelamente ao fazer literário. 

 

2.6 – Do estranho ao devir, uma porta entretempos 

 

O conto “Um casaco de raposa vermelha” destaca-se dos demais em muitos 

aspectos, a começar pelos seus meios de produção e divulgação. Sobre ele nos diz 

Teolinda: 

 

Este conto, Um casaco de raposa vermelha (The Red Fox Fur 
Coat), tem estado repetidas vezes em duas companhias de teatro 
nos Estados Unidos, lido por atores32, passou a CD33, apareceu 
na antologia “Sudden Fiction”, onde a editora W.W.Norton 
reuniu o que considerou os melhores contos do ano, originais 
americanos ou traduções de outras línguas, saiu num livro que 
uma grande escritora americana, a Janet Burroway34, publica há 
25 anos, mudando sempre os textos. Chama-se Writing Fiction e 
é um bestseller, o livro mais vendido nos Estados Unidos sobre 
escrita criativa. Saiu ainda no Canadá, numa antologia liceal 
para alunos franceses que aprendem inglês35; e, junto com dois 
contos americanos, foi adaptado como peça de teatro 
radiofónico por Mike Walker e transmitido na New York Public 
Radio e na BBC. Portanto, teve um sucesso que eu desconhecia, 
porque afinal nenhum dos meus livros é bestseller36. 

 

Sua condição de bestseller, entretanto, advém de aspectos particularmente 

interessantes no que concerne a um estudo sobre o movimento narrativo nos dias de 

                                                           
32  “Celebrating the Short-Story” no Symphony Space Theatre, New York, em 2005 e no Art Museum de 

Dallas, em fevereiro de 2006. Além de apresentação nos espetáculos "Stories-on-Stage", transmitido 
pela BBC e pelo New York Public Radio, em 2008. 

33  CD "Wondrous Women". 
34  BURROWAY, Janet. Writing Fiction 8, 2010. 
35  Quest, Reading for Pleasure, Secondary Cycle Two, La Chenelière Education, Canadá, 2010. 
36  Entrevista à Teolinda Gersão. (Apêndice 8.1, p.208-218) 
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hoje, visto que o conto fez parte inicialmente do diário ficcional GCC, sendo, por sua 

vez, neste inserido como “uma história curiosa, acontecida num país nórdico” lida num 

jornal (GERSÃO, 1984, p.74), posteriormente, o conto foi publicado em uma antologia 

americana e encenado como peça radiofônica37 (2005 e 2006), para então ser publicado 

em uma coletânea específica da autora (2007) e mais adiante fazer parte ainda de uma 

obra destinada a estudantes estrangeiros. 

Guardemos este primeiro aspecto, a ficcionalização de uma notícia, e 

comecemos nossa análise do conto centrando-nos no segundo e terceiro aspectos 

abordados: o conto teria sido matéria de uma peça radiofônica e possuiria uma feição 

pedagógica atraente.  

A este respeito recordemos uma pequena narrativa benjaminiana intitulada 

“Nem um minuto”, que assim se inicia: “Depois de o ter solicitado durante vários 

meses, recebi da emissora de D... a tarefa de entreter os ouvintes durante vinte minutos 

com uma crônica da minha especialidade, a recensão de livros”. Porém, após conseguir 

seu programa, o narrador do conto ouve expressas recomendações de que fale como se 

estivesse se dirigindo a uma só pessoa e atenha-se rigidamente ao tempo e, por 

conseguinte, a um texto a ser enunciado neste tempo: 

 

Os principiantes – disse-me ele – caem na asneira de pensar que 
estão a fazer uma palestra a um público mais ou menos 
numeroso, embora na circunstância invisível. Nada mais errado. 
O ouvinte é quase sempre uma pessoa só (...). Deve, portanto 
comportar-ser como se falasse para uma só pessoa, ou para 
muitas pessoas sós, se quiser. Nunca para o conjunto. Isto é 
importante. Um segundo ponto: atenda rigorosamente ao 
tempo porque, se o não fizer, fazemo-lo nós e tiramos do ar sem 
mais nem menos. (BENJAMIN, 1992, p.91-92) (grifo nosso) 

 

                                                           
37  Parte da gravação está disponível em  https://www.symphonyspace.org/estore/item/42, acessado em 27 

de dezembro de 2011. 
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Porém, o homem termina o seu texto quatro minutos antes e, como não havia um 

operador por perto capaz de se utilizar de algum expediente para acertar a programação, 

o narrador se vê obrigado a escolher um novo e pequeno trecho de leitura, no qual se 

pôs “a arrastar as sílabas, a abrir as vogais, a rolar os r e a fazer pausas de reflexão”, até 

que finalmente chegou o apresentador e o programa teve um bom término. O incidente, 

contudo, fez com que o narrador/ locutor experimentasse, graças ao imprevisto, um 

“silêncio, ainda agradável” que o envolveu “como uma rede.” [pois] “Naquela sala 

cheia de técnicas e de competência das pessoas que a orientavam, percorreu [lhe] um 

calafrio desconhecido mas semelhante aos antigos.”  (BENJAMIN, 1992, p.93). No dia 

seguinte, o homem, desejando saber se os ouvintes compreenderam bem o programa, 

pergunta a um amigo se, em sua opinião, havia sido claro, e este lhe responde: – Correu 

muito bem (...). Os receptores é que falham sempre. O meu esteve um minuto inteiro 

calado. (BENJAMIN, 1992, p.94)  

A simples descrição desta história remete os leitores da teoria benjaminiana ao 

pensamento do filósofo sobre o cotidiano contemporâneo, no qual impera a busca pela 

informação, de preferência, sem ruídos a desvirtuar as mensagens, e considera que, 

neste contexto, a tecnologia “precisa ter um valor próprio, episódico, esse princípio 

tornou-se absolutamente necessário para o rádio, cujo público liga e desliga a cada 

momento, arbitrariamente, seus alto-falantes” (BENJAMIN, 1996, p.83). Mais do que 

isto, o autor alemão fez de sua história uma pseudo-parábola sobre o desencontro entre 

o narrador envolvido pela história que conta e o ouvinte ávido pela linearidade de uma 

informação e, ainda, demonstra que da falha e da imprevisibilidade pode nascer outra 

dicção, quem sabe o eco de tempos passados, que faça surgir uma narrativa por 

sob/sobre os escombros do nosso tempo.   
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Ao observar este potencial de crise, de demonstrar a experiência do “choque” e 

seu alcance, Walter Benjamin não se furtou a participar destas novas tecnologias, pelo 

contrário, dedicou-se firmemente à atividade radiofônica, concebendo programas para 

adultos e crianças: 

 

Segundo as fontes pesquisadas por Willi Bolle, o objetivo 
principal dos programas radiofônicos de Benjamin para as 
crianças e adolescentes era desenvolver uma imunização contra 
todo o tipo de impacto e sensacionalismo que levam à 
passividade e ao consumismo. (...). Nos programas para adultos, 
questões práticas do cotidiano eram discutidas, após a 
apresentação de uma situação exemplar. (D’ANGELO, 2006, 
p.31) 
 

 

São justamente estas vertentes que fazem de “Um casaco de raposa vermelha” 

um conto interessante quanto aos seus modos de divulgação, pois se expôs ao recurso 

radiofônico38 que convida a diferentes modos de contar histórias e despertou, em certa 

medida, um desejo pedagógico, possivelmente calcado no caráter atrativo da matéria 

narrada. 

Afinal, neste conto, Teolinda nos apresenta a insólita história de uma jovem 

bancária que, um dia voltando para a casa, “vê numa loja de peles um casaco de raposa 

vermelha. Pára diante da vitrine, com um calafrio de prazer e de desejo.” (GERSÃO, 

2007, p.117).  A partir deste “encontro” com o casaco, percebido como uma “peça rara, 

única, jamais vira um tom assim, fulvo, mesclado, com reflexos de cobre brilhante 

como se estivesse a arder.” (GERSÃO, 2007, p.117) (grifo nosso), a mulher decide 

comprá-lo, mesmo a prestações (ao final das quais, poderia enfim buscá-lo), uma vez 

                                                           
38  Um estudo sobre as condições de transmissão desta peça radiofônica, bem como dos diversos modos 

de divulgação da produção gersiana para além da Europa, constitui certamente objeto relevante de 
pesquisas futuras. 
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que era muito caro para os seus padrões financeiros. Porém, o estranho decorre de seu 

comportamento que se vai modificando a partir do instante da compra – “tremendo 

com a ideia de que o casaco pudesse estar vendido. Não estava, informaram-na, e ela 

sentiu de repente o ar voltar-lhe, o coração bater com menos força, o sangue descer 

da face” (GERSÃO, 2007, p.117-118) (grifo nosso) – até a efetiva aquisição do casaco. 

Deste modo, destacam-se passagens da narrativa que pouco a pouco retiram a 

moça de um contexto mercantil para lançá-la na descrição de uma relação simbiótica 

que se ia estabelecendo entre ela e o casaco:  

 

Passou a vir à noite, quando a loja estava fechada e ninguém a 
via, olhava através do vidro e de cada vez se alegrava – de cada 
vez mais brilhante, mais cor de fogo, labaredas vermelhas que 
queimavam, antes eram macias sobre o corpo, uma pele 
espessa, ampla, envolvente, balançando com o seu andar.  
Seria admirada também ela (...) mas não era isso que a fazia 
sorrir secretamente, era antes uma satisfação interior, uma 
certeza obscura, uma sensação de harmonia consigo própria, 
que extravasava em pequenos nadas, deu conta. (GERSÃO, 
2007, p.118)  (grifo nosso) 

 
 

Para tanto, algumas impressões sobre a jovem são descritas, mudanças graduais que se 

iniciam com a espera pelo casaco: “Toda ela mais leve, rápida”; “pintou a boca e as 

unhas de escarlate – tão compridas, as unhas, reparou”; “e uma palavra lhe ficava por 

vezes boiando insistentemente na memória: predador”. (GERSÃO, 2007, p.119; 120; 

121).  Uma preparação para o momento de sua verdadeira metamorfose, o instante em 

que se apossa da pele da raposa – porque, neste instante, já não é mais próprio falarmos 

em casaco e sim em pele, palavra insistentemente repetida pelo narrador na cena final 

do conto: 
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A pele ajustada à sua, a ponto de não se distinguir dela, viu no 
espelho (...) o rosto desfeito, de repente emagrecido, 
desmesuradamente alongado pela maquilhagem, os olhos em 
fenda, ardendo sem sono.  
- Então bom-dia e obrigada, disse saindo à pressa, receando que 
o tempo que lhe restava se esgotasse e as pessoas parassem 
alarmadas a olhá-la, porque de repente era demasiado forte o 
impulso de pôr as mãos no chão e correr à desfilada, 
reencarnando o seu corpo, reencontrando o seu corpo animal e 
fugindo, deixando a cidade para trás e fugindo (...) – antes de 
bater a porta e do verdadeiro salto sobre as patas livres, 
sacundindo o dorso e a cauda, farejando o ar, o chão, o vento, 
uivando de prazer e de alegria e desaparecendo, embrenhando-se 
rapidamente na profundidade da floresta.  (GERSÃO, 2007, 
p.122-123) 

 
 

Porque no fim, a mulher veste a pele da raposa, concedendo um corpo a essa 

pele e recebendo, por outro lado, o conhecimento da raposa, seus instintos, algo que 

também habita no homem, mas que os modos de ser social obrigam a dissimular. 

Realiza-se, portanto, a dupla libertação, da bancária e da pele, resgatadas ambas do 

âmbito capitalista39, reencontradas com a irregularidade da natureza, entregues às 

experiências viscerais da paisagem.  

Formam, assim, outra espécie, já não se trata mais do humano ou do animal, mas 

do resultado de uma metamorfose, “um terceiro quase invisível [que] acabara de nascer 

no texto”40, mas que a autora ficcionaliza ter existido (matéria de jornal), não por acaso, 

em seus diários também ficcionais; gênero escolhido para problematizar o real, o 

imaginário, o informativo e o fabular, cujas fronteiras se diluem nos dizeres das 

mulheres que leem a suposta notícia: 

                                                           
39

 Este conto, tal como outras obras de Teolinda, pode ser lido como um questionamento dos valores 
mercadológicos X valores humanísticos e afetivos, logo, as leituras apresentadas nesta tese não 
inviabilizam o debate de outras propostas teóricas, como a de Zygmunt Bauman, por exemplo, nas obras 
Amor Líquido: Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos e Vida para consumo – A transformação das 
pessoas em mercadoria. 
40  OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire.Estranhamento e heterotopia  em  contos de Teolinda Gersão. In: 

XXI Congresso de Professores de Literatura Portuguesa ABRAPLIP, 2011. (no prelo dos Anais) 
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Ainda com respeito ao mesmo caso, leio no jornal de hoje. 
Quando se tornou conhecido, muitas mulheres foram tomadas de 
pânico e daí em diante passaram ao lado das vitrinas o que levou 
à falência numerosos industriais do comércio de peles. 
(GERSÃO, 1984, p.80) 

 

Ao falarmos em metamorfose, o tema nos remete imediatamente à obra kafkiana 

e, neste sentido, é oportuno acompanhamos o pensamento de Martha D’Angelo, em seu 

texto “Nietzsche, Kafka e a experiência do artista”, o qual aponta inicialmente para o 

pensamento de Nietzsche sobre a arte como objeto de investigação exterior ao mero 

racional: 

 

a arte sempre representou um desafio a toda a tradição 
racionalista. A preocupação com o estatuto do que ‘está fora da 
razão’, que levou ao surgimento da estética como disciplina 
autônoma, e ao aprofundamento da reflexão sobre a arte nos 
grandes sistemas filosóficos, expressa o caráter totalizante e 
totalitário da razão.  (D’ANGELO, 2006, p.82) 

 

Entretanto, toda uma tradição de pensadores nietzschianos negou-se a reduzir a 

arte a um sistema ordenável, racionalizável, abraçando, ao contrário, a estética como a 

apreciação do que está fora deste ordenamento fictício, entre estes, a pesquisadora 

destaca Michel Foucault e sua tese: “é a linguagem que produz o homem”: 

 

Nela o ser da linguagem está articulado ao desaparecimento do 
sujeito e à compreensão da linguagem como Ser. Este caminho, 
que conduziu Benjamin, Heidegger e Merleau-Ponty à 
dissolução das fronteiras entre a arte e a filosofia, levou 
Foucault à dissolução das fronteiras entre o mundo integrado da 
cultura (do mesmo) e o mundo da loucura (do outro). A partir 
daí, a articulação animal-louco-artista aparece como o reverso, o 
avesso, da articulação humano-normal-racional. (D’ANGELO, 
2006, p.83) 
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Ainda de acordo com D’Angelo, tal “articulação animal-louco-artista” 

aproxima-se das observações de Deleuze e Guattari sobre a literatura de Kafka 

(sobretudo em A metamorfose), pois o “tornar-se animal neste caso está ligado a um 

movimento de desterritorialização real (...) é precisamente traçar uma linha de fuga, 

ultrapassar um limiar para atingir um mundo de intensidades puras”. Assim, não se lê a 

metamorfose da personagem Gregor Samsa como um processo a ser decifrado, 

interpretado: 

 

 
Kafka mata deliberadamente toda metáfora, todo simbolismo, 
toda significação, não menos que toda designação. A 
metamorfose é o contrário da metáfora [...] não se trata de uma 
semelhança entre o comportamento de um animal e o do 
homem, e menos ainda de um jogo de palavras. Não há mais 
nem homem nem animal, já que um desterritorializa o outro, 
numa conjunção de fluxos, num continuum reversível de 
intensidades. (DELEUZE & GUATTARI41 apud D’ANGELO, 
2006, p.83)  

 

Em seu artigo, a professora Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira igualmente 

utiliza-se do conceito deleuziano, ao afirmar que no conto, ora estudado, a protagonista 

“vivencia um encontro decisivo diante de uma vitrine, que a leva a uma 

desterritorialização da sua condição biológica: abandona a paisagem do humano e adere 

ao habitat da floresta42.” E, tal como na leitura crítica kafkiana, há uma negação do 

estatuto do simbólico a acautelar-se de uma moral da história: 

 

No lugar de uma leitura simbólica, podemos dizer que o conto 
mostra que num cotidiano sem surpresas, algo acontece a 
alguém e esse alguém se sente chamado a viver uma nova 
experiência de intensidade. Houve um devir consentido, 

                                                           
41  DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Kafka. Por uma literatura menor. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p.34 
42 OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire.Estranhamento e heterotopia  em  contos de Teolinda Gersão. In: 

XXI Congresso de Professores de Literatura Portuguesa ABRAPLIP, 2011. (no prelo dos Anais) 
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comandado pelo desejo, numa experiência marcada por 
desterritorialização e reterritorialização ontológica43.   

 

Porém, uma diferença parece determinante entre A metamorfose, de Kafka, e o 

conto de Teolinda. No primeiro, há uma vitimização da personagem Gregor, gerada, 

não exatamente pelo fato de se transformar em barata, mas pela reação dos outros que 

agem de modo tão trivial face ao seu mal-estar – uma espécie de “naturalização do 

grotesco que tornam a leitura aterrorizante.” (D’ANGELO, 2006, p.84) – levando-o, a 

nosso ver, a um estado de solidão, decorrente da ausência de uma compaixão e 

solidariedade que lhe fazem falta. Já em “O casaco de raposa vermelha”, a jovem deixa 

para trás um mundo para tornar-se outra, desenvolver potencialidades, submergindo em 

uma transformação involuntária44, mas que é sentida como essencial (como parte de sua 

nova essência) e, portanto, aceita, desejada. 

 

O conto “A mulher que prendeu a chuva” tangencia, tal como “Um casaco de 

raposa vermelha”, a questão do “estranho” nesse caso evocado pela matriz de uma 

ancestralidade, precisamente africana, que adentra a porta de um quarto de hotel 

lisboeta.45  

Aliás, a narrativa é grafada pelo recurso do mise en abyme por meio do qual, 

diversamente das histórias anteriores, expressam-se diferentes vozes narrativas. Assim, 

em um primeiro plano, identifica-se a história de um executivo europeu em viagem de 

negócios a Lisboa que, devido a falhas do hotel português (prática de overbooking), é 

encaminhado a uma luxuosa suíte, onde se põe a escutar a segunda história embutida no 

conto, a conversa de duas camareiras negras - que não se dão conta de sua presença - 

                                                           
43

  Idem. 
44  Observa-se ainda uma diferença fundamental entre este conto e “O cão”, cuja comparação com o 

animal é feita em termos negativos, pois a personagem perde uma qualidade humana que preza, a 
capacidade de dialogar, e por esta razão compara-se a outro ser (o cão) visto como inferior. 

45
  Como bem sintetiza a capa do livro homônimo ao conto, publicado pela Sudoeste Editora, em 2007.  
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sobre outra história passada em África: a história de uma mulher que involuntariamente 

prendeu a chuva. Trata-se de um 

 

(...) episódio contado por uma delas, decorrido numa aldeia 
tribal que padece de seca e que, por isso, sacrifica uma infeliz 
mulher aos deuses não sem antes premiá-la com uma estupenda 
noite de amor. O fato insólito causa estranheza no executivo e 
nas mulheres, mas nestas, apesar do aculturamento a que foram 
sujeitas em Portugal, ainda há a memória da antiga paisagem46. 

 

Observa-se, portanto, que, novamente, uma falha (a falta de um quarto devido ao 

overbooking) leva a um encontro inusitado, tal como se verá no conto “Encontro no S-

Bahn” e, do mesmo modo que naquele, este acontecimento imprevisto abre as portas 

para um momento narrativo inerente à tradição. Afinal, em um tem-se a obrigatoriedade 

de narrar para não morrer, evocatória da figura de Sherazade, no outro, o abandonar-se 

ou enredar-se em uma história de tempos remotos. 

A bem dizer, somos confrontados, desde o princípio, com uma situação em que 

se divisam o mundo bem organizado do estrangeiro e o terreno dos absurdos, 

identificado na capital portuguesa: “Vou algumas vezes a Lisboa, em viagens de 

negócios. (...) É natural por isso que muitas coisas insólitas, já não me surpreendam, em 

Lisboa, como se de algum modo me encontrasse preparado.” (GERSÃO, 2007, p.77). 

Outro aspecto dicotômico aproxima este conto de “Um casaco de raposa vermelha”, 

afinal uma situação que, à superfície, aparentava vincular-se à lógica mercantil – um 

overbooking que possibilita ao homem hospedar-se, sem despesas adicionais, em uma 

luxuosa suíte presidencial, assim como a compra de um casaco de peles remete, à 

primeira vista, ao desejo de consumo –, termina por proporcionar não um conforto ou 

                                                           
46

  OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire.Estranhamento e heterotopia  em  contos de Teolinda Gersão. In: 
XXI Congresso de Professores de Literatura Portuguesa ABRAPLIP, 2011. (no prelo dos Anais) 
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bem-estar esperados, mas uma experiência desconcertante, proveniente de um encontro 

ontológico. 

Não será por acaso que o homem, no momento em que se desvencilha de seus 

afazeres como executivo, dá-se conta da presença das duas camareiras e mesmo que, a 

princípio, pensasse em pedir que saíssem algo o detém – a história que se põe a ouvir:  

 

Foi então que percebi que falavam. Uma delas, sobretudo, era a 
que falava, a outra limitava-se a lançar interrogações, ou a emitir 
sons, de quando em quando. Eram duas vozes diferentes, que se 
manifestavam de maneira desigual. (GERSÃO, 2007, p.80) 

 

O narrador não sabe ainda a matéria desta história, mas se sente, sobretudo, 

atraído pelos modos de contar, observa assim que o “pano, os detergentes e o carro da 

limpeza não tinham, naquele instante, existência real para nenhuma delas47” (GERSÃO, 

2007, p.80), pois estavam esquecidas de si mesmas, condição essencial (como destaca 

Benjamin) para que pudessem narrar e ouvir, do mesmo modo como se esquecia de si o 

executivo que se pôs a escutá-las, uma vez que pressentiam (todos) tratar-se de uma 

história de tempos longínquos, alheia, portanto, a urgências: 

  

É uma daquelas histórias que se ouvem em alto-mar, e para as 
quais o casco do navio é a melhor caixa de ressonância e o ritmo 
das máquinas, o melhor acompanhamento, uma daquelas 
histórias, cuja origem é melhor não indagar48. (BENJAMIN, 
1992, p.39)  

 
Uma história que não resistimos em reproduzir: 
  

A chuva, ouvi dizer uma delas. Foi por causa da chuva. (...) 

                                                           
47  Segundo Benjamin: “Morreram aquelas actividades que lhe andam discreta e intimamente ligadas. E 

assim desapareceu também o dom de contar histórias: já não se tece nem se fia, não se desbasta nem 
se martela ao som das histórias. Em resumo: para que nasçam histórias tem que haver ordem, 
disciplina e trabalho. (BENJAMIN, 1992, p.48). Mas se é assim, Teolinda nos disponibiliza duas 
mulheres que limpam um hotel, atividades necessárias ainda em nossos tempos e em que se poderia 
dar este movimento cadenciado e convidativo de contar histórias. 

48  Fragmento retirado do conto “Viagem do Mascot” da obra Histórias e Contos, de Walter Benjamin. 



 
90 

Então começaram vozes, nas pessoas da aldeia, prosseguiu a 
que falava, num tom alto. Ou que agora me parecia mais 
alto, porque eu me voltava na sua direcção.  
Alguém era culpado pela seca. E depois começaram as vozes, 
na aldeia, de que a culpada era aquela mulher. (...). Até que 
chamaram o feiticeiro. Acenderam o lume e queimaram ervas e 
ele bebeu o que tinha que beber e ficou toda a noite a 
murmurar palavras que ninguém entendia. Pela manhã vieram 
os Mais Velhos e ele disse e todos ouviram: Aquela mulher 
prendeu a chuva. (...). Muito tempo antes o marido tinha-a 
abandonado e morrera-lhe um filho e ela tinha chorado tanto 
que seu corpo tinha secado (...) toda ela se tinha tornado um 
tronco seco, dobrado para o chão (....). 
Essa mulher, repetiu o feiticeiro olhando para o chão. 
Acendeu o cachimbo e soprou devagar o fumo: Ela prendeu a 
chuva.49 

Mas ninguém queria matá-la. E também o feiticeiro disse que 
não era por sua vontade. 
Ficaram parados, como se esperassem. Todos os da aldeia, 
sentados debaixo de uma árvore.(...) 
A mulher que contava interrompeu-se num instante, como se 
também ela esperasse (...) aguardando o desfecho de tudo. 
Então um jovem ofereceu-se. Eu vou, disse. Como se fosse igual 
matar a mulher ou ser morto. 
(...) A mulher que falava susteve-se (...). Estavam algures, 
noutro lugar, para onde as tinha levado a história. Abri a 
porta e olhei-as com curiosidade. (GERSÃO, 2007, p.82) 
[A que contava] “Tinha uma voz forte, bem timbrada, e fazia 
gestos com as mãos e o corpo.” (GERSÃO, 2007, p.82)  
[A outra que ouvia era] “mais nova e tinha um ar menos 
seguro de si”.  
Ele foi ter com ela à cabana (...). Dormiu com ela e fez amor 
com ela. Passou-lhe as mãos no sexo, nos seios, nos cabelos, 
acariciou-a com ternura e depois apertou-a com os braços, 
como se fosse outra vez fazer amor com ela, apertou-a mais e 
mais, em torno do pescoço até sufocá-la. E depois, veio cá fora 
da cabana, com a mulher morta nos braços e deitou-a na terra e 
todos caminharam em silêncio em volta. (...) 
E então, começou a chover, disse a mulher.  Então começou a 
chover. (GERSÃO, 2007, p.80-82) (grifo nosso) 
 

 
Optamos por citá-la de forma sequencial visando a marcar não apenas a matéria 

narrada, mas o valor que Teolinda concede na narrativa aos modos de contar: os gestos, 

os timbres, a questão ritualística, a passagem de experiência, a suspensão temporal... 

                                                           
49  Mantivemos a forma original em itálico, que serve para destacar a voz que narra a história africana. 
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Nota-se que não se trata de artificialmente recriar experiências de narrar de outrora, não 

condizentes com o nosso tempo, e sim o desvelamento das estratégias deste contar. 

Especificamente, o que faz é justamente, em meio a uma história principal tipicamente 

contemporânea, cuja temática é o cotidiano de um executivo, abrir a “porta” para um 

ritual que lhe é estranho, como destaca com propriedade o narrador: 

 

(...) ocupei uma suíte improvável, contei a mim próprio: devia ter 
umas quinze divisões, além de varandas imensas e de uma banheira-
piscina. E de repente, quando entreabri uma das portas, na sala ao lado 
estava um pedaço de África, intacto, como um pedaço de floresta 
virgem. Durante sete minutos, exactamente durante sete minutos, 
fiquei perdido dentro da floresta. (GERSÃO, 2007, p.83) 

 

O narrador, em primeira pessoa, ressalta ainda uma diferença de postura entre 

aquelas mulheres que guardam na memória as raízes de sua cultura africana – “As duas 

olharam-se, em silêncio, (...) suspiraram como se estivessem muito fatigadas, e 

recomeçaram a limpar.” (GERSÃO, 2007,  p.82) – e ele que se irrita com o tempo 

perdido, a ponto de contabilizá-lo: “Olhei o relógio, porque de repente não fazia ideia 

de quanto tempo tinha passado. Apenas alguns minutos, verifiquei. Sete minutos, 

exactamente.” (GERSÃO, 2007, p.82).  Desta forma, tal como no conto de Walter 

Benjamin, “Nem um minuto”, ocorre o desencontro entre quem narra (imbuído da 

essência dos antigos narradores) e quem ouve (imerso na lógica utilitária 

contemporânea), mesmo que no caso desta história gersiana, à revelia de sua vontade, o 

executivo sinta-se atraído pela narrativa. Sugere-se, portanto, que neste conto o mágico 

(o ritualístico, o irracional, o fictício) teve força suficiente para desestabilizar a lógica 

do homem, mesmo que por apenas 7 minutos.   

Por fim, reinstala-se nesta história, como no conto “Um casaco de raposa 

vermelha”, a questão da normalidade e do insólito, da razão e da loucura, mas que aqui 
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encontra no olhar do europeu um julgamento rigoroso: “Mas não estava bêbado nem era 

louco, pensei sorrindo de novo e recostando-me melhor na cadeira. Não havia nada de 

errado comigo. Lisboa é que não era, provavelmente, um lugar normal.” (GERSÃO, 

2007, p.84).  O que em tudo contradiz – diríamos - estar em outra linguagem, não a 

precisa, capturável e denotativa da informação – mas outra que nasce precisamente da 

reiteração através dos tempos, da conotação ritualística, na qual magia e literatura 

podem complementar-se. 

 

O antagonismo razão loucura não existe, evidentemente, em 
todas as culturas.Naquelas em que a loucura envolve uma ação 
médico-religiosa, como a dos xamãs, por exemplo, o louco é 
reconhecido positivamente na sociedade. A abertura para o 
sobrenatural nestes casos remete a loucura para o campo do 
sagrado. (D’ANGELO, 2006, p.82)  

 

2.7 – Por uma sabedoria das coisas simples: a vida e a morte 

 

Neste eixo, igualmente somos confrontados com figuras femininas sobre as 

quais nos são contadas fecundas histórias vinculadas à arte de narrar, uma vez que, 

como sugerem os títulos das narrativas ora analisadas, “A velha” e “A defunta”, 

tangenciam a morte; ocasião em que “o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua 

existência vivida (...) assumem pela primeira vez uma forma transmissível”. Ou como 

explica ainda Benjamin: “A morte é a sansão de tudo o que o narrador pode contar”. 

(1996, p.207-208) 

Entretanto, tais histórias possuem narradores que nos relatam duas existências 

em diferentes posturas ficcionais frente ao tema. Por um lado, temos em “A velha” uma 

narrativa sobre as lembranças, modos de viver e acontecimentos relacionados a uma 

senhora antes de seu último sonho com anjos, que simbolicamente a conduzem a outro 
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plano, imediatamente identificado com a morte; por outro, em “A defunta” , mais do 

que tratar das possíveis recordações da morta, lê-se um verdadeiro desfilar de 

providências em torno dos rituais de velório e enterro da mulher. Temos, portanto, duas 

perspectivas diversas como, precisamente destaca a professora e pesquisadora, Maria 

Heloisa Martins Dias, em seu artigo “Histórias de Ouvir e Encantar o Leitor: a Nova 

Poética Narrativa de Teolinda Gersão”: 

 

 “A Velha” centra-se na própria personagem ou a 
individualiza/singulariza como consciência no trato com a 
morte, fato (destino) que vai se corporificando não tanto como 
dado concreto ou realidade inexorável, mas principalmente 
como preparação bem urdida por um visionarismo poético que 
desarma o peso do fato (fatum) ao inscrevê-lo numa aura de 
irrealidade. Já o título “A Defunta” aponta de imediato para uma 
condição em que o fato já se deu (uma morta a ser velada), mas 
em que o centro ou fulcro da narrativa não é propriamente a 
personagem e sim o ritual que vai sendo desssacralizado ao seu 
redor50. (2005, p.398) 

 

Então, vejamos como particularmente se constrói cada uma das narrativas. 

Inicialmente, convém destacar, por exemplo, o caráter fronteiriço de “A velha”, no que 

se refere ao seu posicionamento editorial na obra de Gersão, pois é relevante recordar 

que este conto foi publicado em HVA (2002) e em OM (2003). Por quê? Poderíamos 

dizer que sua vinculação aos outros contos de OM seria apenas uma questão temática 

por trazer à cena anjos, como sugere o subtítulo da obra, “outras histórias com os 

anjos”, ou pensar que nele teríamos, de fato, outra dicção. Um modo de escrita que tanto 

o aproxima das histórias oníricas de OM quanto o insere na época atual, representada, 

muitas vezes, pela crueza de HVA.  Daí resulta um jogo ficcional entre supostas ironias 

e o revelar, em nosso entender, de uma suavidade narrativa, um modo de tecer com as 

palavras, que lhe ressalta a delicadeza enunciativa.  
                                                           
50  Disponível em www.fflch.usp.br/dlcv/lpg/I_EPPLP.pdf, acessado em 12 de dezembro de 2011.  
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Com este intuito, destacamos alguns trechos de “A velha”. O primeiro está 

presente ainda na página inicial do conto e nos remete a uma espécie de conselho, 

constatação do narrador perante o que presencia, ou melhor, o que a protagonista 

presencia da vida: “O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A 

maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro.” 

(GERSÃO, 2002, p.73) (grifo nosso). Nota-se que a partir da presença destas palavras 

em destaque, vai se construindo o que parece ser a lógica do texto, isto é, um motivo 

mercantil que justifique determinada escolha da protagonista, porém, esta por sua vez, 

aos poucos, nega a primazia destes fatores capitalistas e reafirma a busca/ o encontro 

efetivo com um bem-estar e uma felicidade que independem do dinheiro. Dito de outro 

modo, trata-se de uma espécie de necessidade da voz narrativa de formular um 

enunciado que possa, a princípio, ser compreendido pelos leitores contemporâneos 

(mesmo cumpliciado por estes, já que vivem imersos nesta lógica comercial), para então 

ter a possibilidade de verbalizar o real valor das experiências da personagem, para além 

do que possa ser medido em termos monetários. Algo bastante perceptível no momento 

em que opta por andar de elétrico em vez de ir ao cinema: 

 
Gostava sobretudo do eléctrico da circulação (...), via tudo como 
se estivesse no cinema (GERSÃO, 2002, p.76) 
Ao cinema propriamente ia pouco, há vários anos até que já não 
ia. Não era só por ser caro, é que às vezes as cadeiras estavam 
gastas e faziam-lhe doer as costas, e também nunca se sabia se ia 
gostar dos filmes. (GERSÃO, 2002, p.76) 
Por isso não ia a cinema. Televisão via bastante, claro, mas 
dava-lhe mais gozo andar de eléctrico. Em vez de ficar 
fechada em casa, andava no meio das pessoas e das ruas, mas 
sem se cansar, bem sentada. Gozando o espetáculo dos outros 
(...). (GERSÃO, 2002, p.76-77) (grifo nosso) 

 
 

Do mesmo modo, sua relação com os objetos não segue a tônica consumista de 

busca incessante pelo novo, e sim concede um valor afetivo que singulariza tudo que a 
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cerca. Assim: “Não era só por economia que não comprava outro [ferro de passar] não 

podia desfazer-se de quem sempre a tinha servido. Era-lhe tão familiar que quase 

podia conversar com ele” (GERSÃO, 2002, p.75) (grifo nosso). Resulta desta lógica 

afetiva a narrativa de seus dias, de sua rotina doméstica51:  

 
Os objectos gostavam de ser tocados com mãos cuidadosas, e, 
para andarem bem, tinham de ser estimados. (...). 
Era por isso que nunca se aborrecia. O relógio, a cadeira, a 
mesa, o casaco, a cortina caíam-lhe nos olhos, como se a 
chamassem: já viste como apanhei pó, estou a perder o brilho, 
criei grelhas, perdeu-se o botão, saltou um fio. Estava sempre 
ocupada, as coisas davam-lhe que fazer como crianças a quem 
se tem de dar atenção o tempo todo. (GERSÃO, 2002, p. 75) 

 

Essa senhora reúne, portanto, as qualidades do que Benjamin chamaria de um 

bom narrador, pois faz de seus utensílios caseiros uma espécie de “talismã” tão 

importante ao contador de histórias: “Hoje em dia já não há nada que valha a pena 

ouvir, pois as coisas já não têm uma duração adequada”. E o que nos conta (ainda que 

indiretamente) senão conselhos de bem viver, baseados em sua experiência? (“Para dar 

conselhos, é preciso saber dizê-los. Sabemos lamentar-nos, queixar-nos dos nossos 

problemas, mas não contá-los.”) (BENJAMIN, 1992, p.48) 

No entanto, faz-se pertinente observar que não por acaso as palavras e os 

pensamentos da protagonista são narrados em um contexto (o presente das grandes 

cidades) em tudo oposto a estes seus princípios: 

 

Escrevia de vez em quando aos filhos e aos netos, mas poucas 
vezes, porque percebera que eles não tinham tempo de ler as 
cartas. O que era natural, a vida de hoje era tão a correr, as 

                                                           
51

  Um modo de agir inteiramente diverso da exaustão vivenciada por algumas personagens femininas de 
Gersão, como a protagonista do conto “Quatro crianças, dois cães e pássaros” que termina inerte, 
jogada ao sofá, enquanto o marido a abandona para ficar com a empregada, levando consigo os filhos 
e os animais domésticos. 
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pessoas sofriam muito, sobretudo as crianças, de um lado para o 
outro, saíam de casa de noite e entravam de noite. Mas ela 
estava livre desta correria (...)  
Para dizer a verdade, a única coisa de que tinha medo era de que 
pudessem forçá-la a sair dali.   
Também tinha pavor de que a pusessem num lar. A família 
podia fazer isso, se por acaso ficasse inválida, se alguma coisa 
má lhe acontecesse, se alguém tivesse que decidir por ela. Sim, 
disso tinha medo. (GERSÃO, 2002, p.78-80) 

 

Deste modo, evidencia-se a distância existente entre as gerações na 

contemporaneidade52, uma vez que, embora seja capaz de dar conselhos, ela não tem a 

quem os dar, seus laços parentais estão corroídos por exigências que a ultrapassam, o 

que, de fato, faria relativizar a afirmação inicial de que “era felicíssima”. Afinal, seus 

pensamentos conduzem à ideia de que as relações afetivas são bastante importantes para 

a velha e não as troca pelos valores mercantis em voga: 

 

O dono da casa viera uma vez visitá-la, com falinhas mansas. 
Oferecia-lhe indenização para ela sair, iria para um andar 
moderno, com esquentador, casa de banho e máquina de lavar a 
roupa (...) mesmo que fosse verdade, não queria conhecer 
outras vizinhas. (...) E o que iria fazer da criação? Porque não 
ia, é claro, desfazer-se das galinhas. Não lhe parecia possível 
viver sem criar nada. (GERSÃO, 2002, p.80) (grifo nosso) 
 

 

Mas, na sequencia destas reflexões, dá-se a narrativa de um sonho, no qual “dois 

homens batiam à porta [da velha], suados, um pouco aflitos, carregando um caixão. 

Pareciam dois gatos pingados, mas ela viu logo que eram anjos.” (GERSÃO, 2002, 

                                                           
52  Sobre este aspecto recordemos a resposta dada por Teolinda à questão: “Ainda sobre esta relação com 

o narrar, lembro-me ter visto uma entrevista sua no programa “O dia do leitor”, em que falava, entre 
outras coisas, da diferença entre a sua infância e a infância atual. Dizia que teve uma infância 
privilegiada do ponto de vista narrativo, pois passava muito tempo a ouvir histórias, por exemplo, as 
histórias do tempo dos seus avôs. Acredita que hoje a palavra do idoso (e Portugal tem uma grande 
população idosa) tenha ainda alguma força? Penso que tudo isso tende a desaparecer. Até porque os 
idosos não vivem já com as famílias, que não têm possibilidade de tê-los em casa. Então, eles vão para 
lares, há menos contacto entre as gerações. “A televisão também ocupou em grande parte o espaço da 
conversa...”. Entrevista à Teolinda Gersão. (Apêndice 8.1, p.208-218) 

 



 
97 

p.80-81). Apesar da descrição cômica (cujo objetivo pode ser quebrar a expectativa 

triste da morte), os anjos estavam lá para cumprir a importante missão de levá-la com 

eles a outro plano, cuja longa citação ilustra apropriadamente o tom narrativo:  

 
– É uma grande viagem, disseram. 
– Óptimo, disse a velha. Nunca viajei na minha vida. Para 

dizer a verdade tenho a maior curiosidade em saber o que está 
do outro lado. 

Os anjos não responderam e sorveram mais um gole de 
vinho. 

– Só que aí dentro não vou ver nada, disse a velha, 
reflectindo um pouco. Preferia que me levassem juntamente com 
a casa e todos os objectos – 

– Não é p-possível, disse um dos anjos. 
– Mas se a senhora prefere, podemos levá-la sentada na 

cadeira, disse o outro.  
(...) 
Ela podia ver os telhados das outras casas, as ruas que se 

tornavam pequenas, como se andasse de avião, imaginava que 
deveria ser assim que se andava de avião, ganhando altura. 
(GERSÃO, 2002, p.82) 

(...) 
E depois ganharam mais altura e só se viam nuvens, 

voavam sobre um mar de nuvens, até o horizonte, e essa era uma 
paisagem que não podia haver no mundo e a velha pensou, 
maravilhada, que as vizinhas não iam acreditar quando lhes 
contasse o que os seus olhos viam. 

Mas não pôde contar, porque deste sonho nunca mais 
voltou. (GERSÃO, 2002, p.81-83) 

 

Esta experiência de morte de contornos oníricos transporta os leitores a uma 

narração cuidada, delicada, a contrastar com a crueza da realidade. E ao usarmos 

precisamente esta palavra derivada de delicadeza, somos compelidos a refletir sobre a 

possibilidade de a escrita de Teolinda vincular-se a tal substantivo.  

Neste sentido, trazemos à luz o texto “Delicadeza”, de Maria Rita Kehl, não 

exatamente pelo viés psicanalítico de que pode estar imbuído, mas, sobretudo para 

através dele acompanharmos o percurso que a autora traça em busca de uma possível 

definição sobre o que seria delicadeza. Nota-se que o primeiro aspecto que destaca 
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refere-se ao modo de lidar com tempo, no qual se estabeleceria uma oposição 

determinante à máxima capitalista de que “tempo é dinheiro”; em seu lugar, propõe 

relembrar as palavras de Antonio Candido: “O capitalismo é o senhor do tempo. Mas 

tempo não é dinheiro. Isso é uma brutalidade. O tempo é o tecido de nossas vidas53”. 

Assim, não seria próprio de uma atitude delicada a pressa, ao contrário, ter-se-ia 

a “condição pedestre54” como “uma boa medida da necessidade da delicadeza”, pois 

através de sua outra relação com o tempo, tal conduta possibilitaria olhar mais 

atentamente o caminho (o que fica pelo caminho), em vez de atropelá-lo, pois “a 

delicadeza é possível justamente nas culturas em que a perda está incluída como parte 

da vida. Diferentemente, os que nada admitem perder, talvez desprezem tudo o que é 

efêmero, frágil, transitório.” Desta consciência da importância de desaceleração do 

olhar, Kehl chega ao pensamento benjaminiano em torno da valorização do “tempo 

dilatado do tédio, ou do ócio, como condição do pensamento”, visto que, segundo esta 

autora, Walter Benjamin foi o “filósofo que melhor compreendeu o valor da delicadeza, 

assim como os estragos causados por seu desaparecimento como efeito da aceleração do 

tempo na modernidade” e neste contexto ressalta: 

 

A transmissão da experiência através das narrativas propicia um 
modo de se estar no tempo muito diferente do que conhecemos: 
o sujeito que escuta uma narrativa será o mesmo a transmiti-la 
mais adiante. Mas ao contar a história, há de sempre inserir parte 
de sua experiência na trama. (...) 
Embora não empregue essa palavra, penso também que este 
tenha sido o filósofo que melhor avaliou as formas de 
sofrimento, individual e coletivo, que a perda da delicadeza 
trouxe às sociedades industrializadas do ocidente. Mesmo sem 
afirmá-lo diretamente, a leitura de Walter Benjamin nos permite 
pensar que a delicadeza não é um valor que se possa cultivar 

                                                           
53  KEHL, Maria Rita. Delicadeza. Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=266, 

acessado em 17 de dezembro de 2011. 
54  Atitude similar àquela da velha, no dizer do narrador: “Caminhando viam-se as coisas de outro modo, 

noutra velocidade. Percebia-se que havia hera num muro onde antes não estava (...)” (GERSÃO, 
2002, p.77) 
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sozinho; ela depende de condições que devem estar presentes na 
vida social55.  

 

Após estas reflexões, é pertinente dizer que o conceito de delicadeza está 

presente em todas estas pequenas narrativas de Gersão e muito provavelmente em toda a 

sua obra, porém, em “A velha” teríamos, tanto nos modos de enunciação quanto no que 

é enunciado, um claro elogio à delicadeza, em franca oposição ao efêmero, à ilusão de 

felicidade, motivadora, por exemplo, dos atos de violência cometidos em “Big Brother” 

por jovens em busca da fama ou pela mãe do menino de “A ponte da Califórnia” à 

procura de milagrosas férias; personagens alheias à sabedoria desta velha para quem a 

morte nada mais é do que o cumprimento de um ciclo de delicadeza, conforme nos 

adverte Sêneca acerca da (brevidade) da vida: 

 

Nada dela foi delegado a outrem, nada foi dispersado, nada foi 
deixado à sorte, nada desperdiçado com negligência, nada 
esbanjado pela liberalidade, nada foi supérfluo: a vida toda foi, 
pode-se dizer, proveitosa. Por mais curta que seja, é mais que 
suficiente, de maneira que, ao chegar o último dia, o homem 
sábio não hesitará em ir para a morte com tranquilidade. (2006, 
p.52) 

 

Já no conto “A defunta”, como dizíamos ao princípio deste eixo, tem-se no tema 

da morte não a descrição de um processo, mas um fato desde sempre consumado, tal 

como sugere seu título. Para tanto, o foco narrativo se afasta parcialmente da descrição 

da pessoa/ da mulher que morreu (seu cotidiano) para se aproximar do ritual, do 

contexto preciso em que se dá o reconhecimento de sua condição de defunta.  

Observa-se, sobretudo neste conto, uma atitude pragmática vivamente anunciada 

pelo narrador: “Temos de reconhecer que a defunta não incomodou ninguém.” 

(GERSÃO, 2002, p.125), na qual parece clara a intenção de dessacralizar o espetáculo 
                                                           
55  KEHL, Maria Rita. Delicadeza. Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=266,  

acessado em 17 de dezembro de 2011. 
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que pode encobrir os rituais fúnebres, sobrepondo a estes frases ou pensamentos 

inteiramente triviais: “aquela deslocação inesperada [ir ao velório] foi até uma boa razão 

para não terem de arrumar a casa, cozinhar e cuidar das crianças, e uma forma suave de 

passar o dia.” ou “o jejum não tirava nem acrescentava nada à situação”. (GERSÃO, 

2002, p.125; 127). 

O tom sarcástico se enuncia mais uma vez ao descrever o inconveniente do 

tempo dispensado pelos parentes (vindos da cidade) na cerimônia, em franca oposição 

ao tempo dos afetos, da despedida, identificado com a aldeia, morada dos amigos da 

defunta e onde se dá o enterro: 

 

Esse foi o lado desagradável, porque todos esperavam que à 
meia noite fechassem a igreja, como agora se fazia em todo o 
lado, e era sinal de modernização. Velar um morto era coisa de 
outra época, já bastava o luto das pessoas e ainda tinham de 
perder a noite e no dia seguinte agüentar firme até ao fim das 
cerimônias. (GERSÃO, 2002, p.126) 
Nesse ponto, portanto, houve uma falha. Tiveram de ficar na 
igreja, porque parecia mal não estar a família, quando tantos 
amigos da defunta apareceram, de livre vontade, 
absolutamente decididos a passar a noite em claro. 
(GERSÃO, 2002, p.126) (grifo nosso) 

 

Igualmente reside na caracterização da morta um antagonismo evidente, pois é 

descrita como alguém segura de si e, ao mesmo tempo, destituída de singularidades, 

perfeitamente adaptada ao que dela se esperava, resultando desta descrição expressões 

como: “caminhar convictamente”, “muito aprumada e compenetrada, vestida de preto, 

como se não tivesse a menor dificuldade em se adaptar àquele papel”, “parecia sempre 

estar à altura” e “havia várias, e eram todas iguais, portanto fáceis de confundir” 

(GERSÃO, 2002, p.128). Isto pode gerar certo desconforto nos leitores contemporâneos 

ao se tentar traçar um perfil da morta, visto que estamos habituados a buscar o que de 

único se pode encontrar em uma personagem ou devido à percepção da ausência de 
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superioridade da mesma, o que nos parece incompatível com seu um semblante altivo e 

seguro. Porém, se acompanharmos o pensamento benjaminiano, torna-se plausível 

considerar que ser igual (pertencer intrinsecamente a uma comunidade), não exclui, ao 

contrário, inclui a qualidade do sábio (portanto altivo), aquele capaz de nos legar um 

conselho sem queixar-se da vida, apenas contá-la ou, no caso da narrativa de Gersão, 

deixá-la submergir ante o ceticismo e a incapacidade dos descendentes de escutar tais 

conselhos, seja por falta de tempo, seja por falta de apreço a tecer junto o fio da 

experiência. Uma sabedoria do simples que se evidencia, por exemplo, em uma das 

cenas finais do conto, uma espécie de metonímia do ciclo vital: 

 

 (...) antes do grosso do povo, saiu o caixão, carregado por dois 
filhos e dois netos, cada um segurando numa pega dourada, os 
netos na da frente, onde era preciso fazer mais força, os filhos, 
com falta de cabelo e já grisalhos, segurando nas pegas de trás. 
(GERSÃO, 2002, p.130) 

 

No entanto, entremeada a esta cena, surge mais um momento narrativo 

grafado por uma fina ironia, por meio da qual se põem num mesmo nível coisas 

heterogêneas como a polidez social, a pragmática mercantil - reconhecíveis aos 

familiares - e o ritual da morte:  

 

Os coveiros deitaram por fim as primeiras pazadas e foi muito 
desagradável ouvir o som da terra caindo sobre o caixão. 
Aos poucos, deixou no entanto de se ouvir aquele eco macabro, 
as pessoas despediram-se, abraçaram-se e beijaram-se, e o povo 
começou a debandar. (...) 
já se sabia que a defunta não deixara outros bens, além da casa, 
e também já estava há muito decidido que essa se venderia, e o 
dinheiro seria dividido pelos filhos. Não havia assim lugar para 
dúvidas, hesitações e confusões. Tudo estava resolvido, e o dia a 
dia podia continuar. (GERSÃO, 2002, p.130) 
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Porque “no fim de contas, a vida e a morte eram coisas simples. O que aliás sempre fora 

a opinião da defunta”. (GERSÃO, 2002, p.130) 

 

2.8 – Entre viagens, o acaso 

 

Se, como vimos no conto “O leitor”, Teolinda se põe no papel de personagem-

ouvinte, em “Encontro no S-Bahn56”, a autora reassume suas lembranças de Berlim57, à 

época anterior a queda do muro, para nos contar o dia em que uma jovem portuguesa, 

em viagem de estudos à capital alemã, depara-se, madrugada a fora, com um sujeito 

estranho no S-Bahn58. Com o objetivo de adiar um possível e temido confronto com este 

homem, a mulher, qual uma espécie de Sherazade, se põe a contar sua história: 

 

Achei que o silêncio era muito pior do que as palavras. Falar 
podia, por isso, servir-me de defesa. Enquanto eu falasse e lhe 
contasse histórias, adiava o momento seguinte, em que 
qualquer outra coisa podia acontecer. (GERSÃO, 2007, p.41) 
(grifo nosso) 

 

Ou antes, como menciona Isabel Pires de Lima neste conto gersiano “Xerazade 

ganha uma presença fantasmática. Sem nunca ser nomeada e na ausência de qualquer 

atmosfera orientalista59”. Mas até chegar a esse encontro, a moça fala-nos dos 

sucessivos momentos de desencontro que experimenta em terra estrangeira: “Quando 

                                                           
56  “Encontro no S-Bahn” fez parte da Antologia Invitación al Viaje (Série “Estudos Portugueses”, Junta 

de Extremadura, Mérida, 2006). 
57  Recordemos que Teolinda residiu em Berlim para estudos durante a década de 60. 
58 Trata-se do sistema de trens rápidos de Berlim, tendo o papel de interligar a cidade.  No passado, 

entretanto, funcionava como elemento de cisão entre a chamada Berlim Ocidental e Berlim Oriental, 
razão porque era alvo frequente de vandalismo. 

59  LIMA, Isabel Pires de. Xerazade no romance contemporâneo: o caso de “Xerazade e os outros”, de 
Fernanda Botelho. In: Anais do X Congresso AIL Universidade do Algarve, de 18 a 23 de julho de 
2011. (no prelo dos Anais) 
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fui estudar para Berlim percebi que aquela cidade não me pertencia, e que lá as regras 

eram outras”. (GERSÃO, 2007, p.33).  

A partir desta constatação, a narradora revela-nos pormenores do cotidiano que 

evidenciam a distância entre si e o universo alemão – “a criatura mais próxima de mim 

era um camelo deitado na neve, que eu via através das grades do jardim Zoológico” 

(GERSÃO, 2007, p.35) – como o fato de o édredon ter de ser “dobrado e arrumado no 

armário do corredor com uma determinada parte voltada para cima, sem me dar para 

isso uma razão plausível.” (GERSÃO, 2007, p.33). O que a faz, inclusive, tirar algumas 

conclusões sobre o povo alemão: “a facilidade de falar não era uma característica da 

população”. (GERSÃO, 2007, p.34) ou a necessidade que tinham de cumprir “à risca 

todas as obrigações, e nunca se esquecerem de nada.” (GERSÃO, 2007, p.35). Duas 

características de todo opostas ao modo de ser da narradora, que termina por se sentir 

atraída pelo outro lado do muro, e é precisamente neste ponto que surge o S-Bahn: 

 

O lado leste, pelo contrário, atraía-me, porque, o comunismo era 
na altura proibido no meu país. Por isso eu ia com frequência ao 
outro lado, para ver como era o que me proibiam, e para isso 
utilizava o metro, ou, de preferência, o S-Bahn, espécie de metro 
da superfície, com incómodos bancos de madeira. (...) 
(GERSÃO, 2007, p.36) 

 

Uma forma de transporte, já previamente caracterizada pelo desconforto físico 

(“bancos incômodos”), antecipando, de algum modo, a decepção que se seguiria, ao 

constatar que “a sensação mais forte [também lá, como na ditadura portuguesa] era de 

medo e insegurança”. Então, negando-se a participar deste tipo de questão, a moça diz: 

“Concluí que todas as ditaduras se pareciam e o meu interesse pelo lado leste começou a 
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limita-se cada vez mais às peças de Brecht do Berliner Ensemble e aos museus60”. 

(GERSÃO, 2007, p.36-37) 

Entretanto, mesmo desinteressando-se de questões, por assim dizer, públicas/ 

políticas, a jovem vivencia, no âmbito privado, uma espécie de microcosmos desta 

sociedade, quando, por exemplo, “baralhava as normas” (nunca esquecer as chaves de 

casa) e por esta razão acaba por cometer atos nocivos à sua sobrevivência, sendo 

obrigada a passar a noite nos vagões do S-Bahn. 

A experiência que vive em sua pequena viagem, ou seria melhor dizer percurso61 

(uma vez que não se destina a chegar a um ponto determinado, mas seguir em 

movimento até amanhecer), insere a personagem em duas perspectivas, aparentemente, 

paradoxais: retira-a do lugar de passageira – de passagem – e a lança em um deambular 

involuntário.  Porém, diversamente da atmosfera de flânerie, este vaguear resulta não 

em um encontro com a multidão e sim a faz necessariamente confrontar-se com um 

outro, um interlocutor que a obriga a falar: 

 
– O que você está aqui a fazer? Perguntou com veemência, 

como se eu fosse surda.  
(...) 
Não respondi, disposta a ignorá-lo. 
Mas não era possível ignorá-lo. Ele olhava-me com o 

olhar inquisidor, à espera que eu respondesse (...)  
Pareceu-me prudente não desafiar um doido, àquela hora, 

num comboio vazio.  
(...) 
– Esqueci-me da chave e não quero acordar os donos da 

casa onde moro, disse finalmente, e enfureci-me de imediato 
contra mim própria. A verdade soava absurda, inverossímil. 
Sobretudo contada daquele modo, a um desconhecido. 

                                                           
60  Aqui diferentemente de outras obras de Teolinda, nomeadamente A Cidade de Ulisses, a personagem 

não verbaliza uma preocupação social, não vincula, formalmente, ética e estética. Entretanto, sua 
preferência pelas peças de Berliner Ensemble – companhia de teatro alemã fundada por Bertolt Brecht 
-, já indicia que o tema a atraía.  

61  Observa-se que no conto “O leitor”, o narrador igualmente se põe a fazer um relato de sua vida em 
cima dos trilhos de um trem/ metrô, destinando-se a sua fala a afastar a solidão. Logo, de um modo ou 
de outro, os dois contos terminam por ensaiar reflexões sobre o próprio fazer narrativo, que encontra 
sempre uma abertura em meio à paisagem urbana para emergir, ainda que a pretexto de qualquer outro 
objetivo pessoal.         
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– De que país vem? Perguntou-me de imediato, com 
rispidez. Notara, portanto, o meu sotaque estrangeiro. 

– Portugal? Repetiu com agressividade. Não acreditava, 
portanto, no país, ou não acreditava em mim. E o que é que faz 
na Alemanha?  

(...) 
– Tenho uma bolsa alemã para estudar em Berlim, 

acrescentei com ar sobranceiro. Para que ele soubesse que, se 
ousasse alguma coisa contra a minha pessoa, haveria uma 
instituição alemã a preocupar-se comigo, e iria accionar leis 
alemãs em meu favor. O que de nada me serviria, pensei ainda, 
se estivesse morta. (GERSÃO, 2007, p. 38-40) (grifo nosso) 

 

O longo diálogo traz à tona os temas do medo da morte, sua interdependência com 

o movimento de contar histórias – “Enquanto eu falasse e lhe contasse histórias, adiava 

o momento seguinte, em que qualquer outra coisa podia acontecer.” (GERSÃO, 2007, 

p.41) – e a dupla condição de estrangeiro dos personagens, ela estrangeira no sentido 

denotativo da palavra e ele um estranho social:  

 

– “Não me pergunta o que estudo? (...) porque perguntar “o que 
é que estuda?”era um estereótipo obrigatório nas conversas.”  
Mas essa pergunta não lhe interessou de todo. Ele estava 
completamente fora dos estereótipos e das normas dos nativos, o 
que o torna mais imprevisível. (GERSÃO, 2007, p.41) 

 

No meio desta insólita conversa, o conto reinsere-se na atmosfera da urbe, com a 

entrada brusca de dois bêbados no vagão, fazendo com que o homem saia 

repentinamente. A moça, por sua vez, segue o seu trajeto, mas a estranha figura deste 

sujeito ainda uma vez irá assombrá-la: 

 

Comprei o jornal e li a notícia ali mesmo: Tinha sido finalmente 
apanhado o assassino sexual que estrangulara três jovens 
prostitutas no S-Bahn e estava a ser perseguido havia vários 
meses. 
Li uma vez e outra, sem poder despegar os olhos da fotografia. 
Sim, era ele, o homem que me tinha interrogado naquela noite. 
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(...) Olhava em frente, na fotografia, como se olhasse para mim. 
(GERSÃO, 2007, p.44)  

 
 

E com esta reflexão encerra o conto: “Olhava em frente, na fotografia, como se 

olhasse para mim” (GERSÃO, 2007, p.44). Uma frase que nos remete a um 

estranhamento: a narradora e o assassino seriam iguais?  Afinal, não são os dois 

desafiadores de regras que se encontram em um espaço de tensão chamado S-Bahn? 

 

“Roma”, mais um título bastante localizável (em seu sentido geográfico) nos 

chama a atenção. O nome de uma cidade que, diferentemente de “A ponte na 

Califórnia”, será palco efetivo da realidade narrada, todavia, a história se inicia grafada 

pelo signo do estranho, do imprevisível: 

 

Nesse ano nevou em Roma. As pessoas diziam que havia no 
mínimo dezasseis anos que isso não acontecia. Estava-se na 
altura da Páscoa e era previsível encontrar-se uma temperatura 
mais alta, porque afinal de contas o calendário marcava 
Primavera. Havia assim um ar de estranheza nas coisas, como se 
o mundo tivesse começado a girar de outro modo. (GERSÃO, 
2007, p.45) (grifo nosso) 

 

Uma espécie de aviso ao leitor de que o fato de reconhecermos a existência deste 

território romano – assentado em mapas do real empírico –  não nos garante sequer um 

conhecimento prévio do espaço narrado, uma vez que, tal como o resto do mundo, traz 

em si o potencial de “girar de outro modo”. 

A voz narradora, entretanto, desloca tal desorientação aparentemente metafísica 

para o plano cotidiano: “Mas olhando globalmente, muita coisa em Roma acontecia de 

outro modo (...) [como] encontrar os museus fechados ao domingo” (GERSÃO, 2007, 

p.45). Trata-se de uma percepção de absurdo proveniente do olhar estrangeiro que, na 
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sequencia, “brinca” de ser turista, deixando-se levar por um guia, segundo o qual tudo 

era importante ver, sobretudo, as ruínas “onde velhas iam deitar comida a gatos vadios”.  

Uma situação particularmente sublinhada na narração, pois pareceu aos viajantes que a 

placa dizia: “Os gatos sob proteção, não as ruínas. Assim pelo menos julgávamos ter 

lido”. (GERSÃO, 2007, p. 46) 

Uma confusão linguística que termina por revelar o caráter fragmentário destas 

ruínas, uma vez que não são apresentadas, na narrativa, sequer como partes da grande 

História romana, mas sim como escombros, matéria de abrigo a outros seres, os gatos, 

habitantes contemporâneos desse instante da paisagem citadina. 

Logo, a cidade de Roma desprega-se de seu referencial histórico para servir de 

fragmento em um processo de sedimentação estética, o qual se compõe de elementos da 

tradição (as ruínas romanas) e passantes representantes do presente da cena, inserindo-

se, assim, no seio de um frívolo passeio turístico, um convite ao olhar em devir.  

Resulta deste ver em movimento o contraponto essencial da narrativa, na qual 

são descritas as obrigatórias paradas em “fast food” / “fast culture” ou a fuga “das 

hordas de turistas, dos atropelos e longas filas de espera nos museus do Vaticano” 

(GERSÃO, 2007, p.47; 49) e a percepção (mesmo o desejo) de “imponderáveis que 

mudavam as pequenas vidas individuais e o grande curso da História” (GERSÃO, 2007, 

p. 47). Desse olhar deriva ainda uma afirmação do ato de sonhar à margem de toda a 

“falta de tempo, do stress e da insônia”, contudo aceitando, naturalmente, que também 

os pesadelos faziam parte dos sonhos. (GERSÃO, 2007, p.48). Afinal, segundo o 

pensamento benjaminiano, ora destacado por Martha D’Ângelo, não importa a natureza 

do sonho para o sonhador, mas a sua capacidade de retirar o sujeito de uma lógica que 

esterilize outras formas de pensar o mundo: 
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As possibilidades transformadoras do sonho só se realizam 
quando a ‘ininteligibilidade’ do conteúdo manifesto não é 
dissolvida pela lógica que comanda o mundo. Reduzir o sonho à 
problemática do sujeito é negar as condições da cultura. 
(D’ANGELO, 2006, p.102) 

 

Assim, o narrador deste conto procede como um desarticulador tanto de suas 

pessoalidades (cala-se diante da espera de um veredito de vida ou de morte a ser 

revelado por um exame) quanto dos manuais didáticos, pois opta por se entregar à 

descoberta de outra Roma, ainda imprevista: 

 

Quiseste saber o que eu sonhava, mas não te contei. (...). Não 
queria falar de coisas pessoais, queria perder-me pelas ruas, 
em dias sucessivos, sentir como tudo era diferente do que 
tinha imaginado, diferente do que fariam prever os livros de 
História, ou o que deles conseguia recordar. (GERSÃO, 2010, 
p.48) (grifo nosso) 

 

O desvelar de uma cidade que se apresenta, ao contrário das expectativas, como 

não monumental, antes “à medida do corpo, feita para andar a pé”, à exceção do 

Coliseu: “esse era feito à escala da barbárie humana, à medida do desejo de sangue e 

espectáculo (...)” (GERSÃO, 2010, p.49). Um espaço que se alisa e estria (Cf. Deleuze 

e Guattari), em um movimento contínuo de lembrar e esquecer a História, capturado 

pelo olhar do caminhante. 

Provavelmente, por esta razão, as páginas finais do conto destinam-se a verbalizar 

hesitações e rasuras, inerentes aos instantes de criação, sejam eles marcados pela escuta 

de alguém que “repetia uma frase musical, num violoncelo, prosseguia e interrompia-se, 

a espaço” ou por uma imaginária visita à Capela Sistina: 

 

Sentei-me numa cadeira do hotel e imaginei-me de pé, 
segurando um espelho para não torcer demasiado a cabeça, 
olhando no tecto o momento em que as duas mãos se soltavam, 
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a mão de Deus e a do homem, e começavam a distanciar-se uma 
da outra – o momento exacto em que essa distância começava a 
existir, era isso o que eu teria olhado na Capela (...).  (GERSÃO, 
2007, p.50) 

 

Na sequência desta reflexão, identificamos na fala do narrador um “tu” que fazia 

“parte da imprensa”, apesar de ambos a desprezarem, pois a ética das informações 

sempre obedeceria a um sistema maior de leis que nada resolviam – como talvez nada 

fosse resolvido pela lei natural do mais apto, nem em relação à saúde do narrador nem 

em relação ao mundo – assim só poderiam contar com o acaso:  

 
(...) não adiantavam tratados nem declarações de princípios, o 
que vigorava no fim era a lei do mais forte, e no entanto tinha de 
haver uma brecha no muro, achávamos, se tudo o mais falhasse 
e nenhum poder restasse ao indivíduo, haveria pelo menos que 
ter fé no acaso, nas diferenças mínimas que podiam mudar o 
decurso das coisas – análise mil duzentos e quarenta e sete, eu 
diria, e esse número exacto, não um número antes, nem depois, 
podia ser o número da sorte, dependia do acaso – propus-te que 
bebêssemos em louvor do acaso, essa noite, em Trastevere.  
(GERSÃO, 2007, p. 51) (grifo nosso) 

 
 

Em comparação com o conto “Segurança”, observa-se que, embora o narrador de 

“Roma” viaje em parte também para fugir de um sonho que lhe anunciaria a morte – 

afinal igualmente aguardava o resultado de um exame (“Seria uma tômbola girando e 

caindo ao acaso num número que podia ser o da sorte. Ou o da morte.” – GERSÃO, 

2007, p.49) –, diversamente do primeiro conto de HVA, não pretende negociar com o 

acaso, mas aceitá-lo. Pela simples razão de que o acaso e o sonho são vetores que 

corroem a falsa ideia de que a realidade é algo estável e perene.  Por isso, Trastevere é 

o cenário final deste brinde em homenagem ao acaso, afinal trata-se de uma cidade 

plena de significação, espaço movente grafado por lembranças arquitetônicas do 

passado medieval em meio ao desfigurador tumulto dos contemporâneos bares e 

restaurantes romanos. 
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De outro modo, o conto “Cidades” localiza-se na intimidade de um casal de 

viajantes e não turistas – uma diferença bem marcada pelas expressões “os turistas, é 

verdade que incomodavam muito” ou “Soltar as amarras e partir, viajar em busca do 

outro e de si mesmo. A identidade fazia parte do amor”. (GERSÃO, 2007, p.101; 102). 

Porque para eles o ato de viajar era antes uma busca continua sem destino e objetivo 

definidos. Para tanto, são enumerados na narrativa referencias citadinos, encobertos por 

sintagmas que simulam percepções sensoriais (“bancos que tinham sido cobertos por 

mantas de cores vistosas” “carruagens ruidosas”, “Sevilha com seu cheiro a sul” – 

GERSÃO, 2007, p.100), convites a pensar as cidades ou as escritas sobre as cidades 

como descrição provisória e múltipla, inerente às próprias sensações corporais: 

 

Na Sala dos Mapas Palazzo Vecchio havia mapas inexactos – 
África era também “as Índias” e um dos braços do Nilo chegava 
ao Atlântico. 
(Também o corpo, disseram mais tarde, era um mapa inexacto 
que só depois de partir em viagem se conhecia, só depois de 
muitas navegações do amor.) (GERSÃO, 2007, p.101) 

 

Coletores, portanto, os dois, de imagens fugidias62. Entre as quais uma atrai 

especialmente a atenção: trata-se de um casal de turistas diferentes, porque se percebe 

que a mulher é cega e, diversamente do que somos habituados a ver, o homem não lhe 

serve de guia, como descreve cuidadosamente o narrador: 

  

(...) a mulher era cega, segurava uma bengala com um círculo 
branco e usava-a como degrau, um a um, antes de mover cada 

                                                           
62  Um comportamento tomado de empréstimo da própria autora, pois, como bem sintetiza o site A 

Berlinda, em entrevista com a autora: “Teolinda Gersão é uma escritora de olhar atento, que gosta de 
sair à procura de coisas, pessoas e histórias pelas ruas das cidades.  Tem o hábito de tomar notas em 
cadernos, numa espécie de diário literário onde regista o que observa do mundo que a rodeia.” In: 
http://www.berlinda.org/BERLINDA.ORG/Leituras/Eintrage/2011/8/9_Encontro_no_S-Bahn.html, 
acessado em 17 de dezembro de 2011.  
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pé. O homem não a ajudava, falava sem cessar e deixava que ela 
se orientasse sozinha. (GERSÃO, 2007, p.110) 

 

Para além do tipo de relação amorosa vivenciada por este casal observado (a 

destacar o respeito mútuo, temática por vezes presente nas obras de Teolinda), 

foquemo-nos na forma como a cega opta por se mover no espaço, ou seja, não se 

assegurando nem se estabilizando pelo olhar do outro, mas tateando, buscando 

referenciais e aderências que se constroem a partir de outros sentidos que não o mais 

imediato: a visão do outro.  Uma opção pela instabilidade, pelas incertezas do caminho, 

uma espécie de espelhamento das experiências do casal protagonista, que escolhe 

sempre maneiras cambiantes, instáveis de viver e produzir:  

 

Dir-se-ia um quarto de estudante: o guarda-fatos parecia um 
armário de criança e a mesa-de-cabeceira era uma prateleira com 
um palmo de largura, suspensa da parede por um prego torto. 
Talvez por isso a prateleira se inclinava e tudo o que colocava 
sobre ela deslizava vertiginosamente até o chão (...). Por vezes, 
ele escrevia descalço de tronco nu, sentado diante de uma mesa 
que mancava (...). Ela ouvia-o bater nas teclas do computador 
portátil, compondo artigos que enviava por e-mail ao 
destinatário. (...). Também em Viena ele escrevera numa mesa 
que oscilava, num pequeno hotel ao lado de Domgasse. 
(GERSÃO, 2007, p.102)  

 

Não será por acaso que, a pretexto da palavra “Domgasse”, o narrador traz ao 

texto a lembrança de Mozart, não para falar de suas obras, mas para penetrar em seu 

processo criativo, para desfazer a ideia aurática de uma produção apartada do 

movimento da vida, de sua imersão: 

 

Mozart vivera ali perto, naquele lugar devorado pelo quotidiano, 
cheio de vozes, cheiros, ruídos. A vida estava ali, na rua estreita, 
passava debaixo das janelas, entrava-lhe em casa, nos muitos 
andares do prédio cheio de vizinhos e de gritos de crianças, nas 
escadas onde as pessoas se cruzavam, falavam alto, discutiam, e 
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Mozart, sem se isolar, escrevia As Bodas de Fígaro. (GERSÃO, 
2007, p.103) (grifo nosso) 

 
Os protagonistas igualmente sentem-se atraídos pelo entorno das obras de arte, 

uma espécie de “vício que ambos tinham de olhar os museus ao contrário, voltados não 

para as obras de arte, mas para as pessoas que as olhavam, porque todas as pessoas eram 

fascinantes porque eles as olhavam.” (GERSÃO, 2007, p.104). Percebem também que, 

através do olhar, podem transfigurar as memórias oficiais dos lugares “onde [no 

passado] as pessoas se juntavam para ver a Morte bater as horas” hoje se abre espaço 

para o ficcional: 

 

A voz castradora da Igreja, tinham dito, e sorriram porque não 
tinham a menor intenção de acreditar na morte, preferiam 
acreditar nas histórias fantásticas de Praga, no seu teatro mágico 
onde todas as noites se perdiam. (GERSÃO, 2007, p.104)  

 

São as reflexões sobre o olhar, notadamente quando: “Caminhavam ao acaso, 

deixando-se levar pelo que acontecia, porque eram os choques casuais com a banalidade 

que de repente se revelam portadores de sentido, como iluminações momentâneas.” 

(GERSÃO, 2007, p.104) que, a nosso ver, fazem deste conto ao mesmo tempo uma 

interessante síntese destas pequenas narrativas (contos) de Teolinda e o anúncio de seu 

último romance, A Cidade de Ulisses. Afinal, todas essas obras apresentam-se atentas 

ao mínimo detalhe da vida, fragmento de Histórias e histórias, exercício de uma leitura 

em reescrita do não dito, cujo único alicerce é o amor (igualmente provisório, falho, 

mas prenhe de significações) e por isso, “se o amor acabasse, todas as cidades se 

tornariam ilegíveis.” (GERSÃO, 2007, p.106)  
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3- A ESCRITA EM ARTE DE EXPOSIÇÃO 

 

“A vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida” 63.  

 

Em A Cidade de Ulisses, a abertura ao diálogo se evidencia desde a nota inicial 

do texto, limiar do real a ser inscrito na ficção que, para se estruturar como tal, recorre 

não somente a alusões literárias, mas, sobretudo, a outras artes: 

 

Este livro, que dialoga deliberadamente com as artes plásticas, 
deve-se ao meu interesse por essa área e as múltiplas conversas 
ao longo dos anos com amigos artistas plásticos (João Vieira foi 
um deles e saliento o seu nome, em sua memória, porque 
infelizmente já não está entre nós.) 
De um modo muito especial, agradeço a José Barrias: 
Numerosos motivos da exposição referida no Capítulo III (...) e 
que aqui reutilizei livremente. (...) Devo-lhe ainda o apoio que 
deu desde o início à aventura da escrita deste livro, de que foi o 
primeiro leitor. (GERSÃO, 2011, p. 9) 

 

Teolinda ficcionaliza estes encontros e amizades na relação do casal 

protagonista, Paulo e Cecília, artistas plásticos que criam, em liberdade e solidariedade, 

uma exposição imaginária, que receberia o nome de "A Cidade de Ulisses", espécie de 

antonomásia inventada por eles para se referirem a Lisboa. 

A estrutura do romance também se revela permeada de encontros, entrevistos 

nas partes: "Em volta de um Convite", "Em volta de Lisboa"; "Em volta de nós", no 

primeiro capítulo, subtítulos que apontam, portanto, na direção de um eu convergente/ 

plural, a coletividade e a parceria; no segundo capítulo passa-se a uma experiência de 

rememoração de si com o outro, marcada no intitulado "Quatro anos com Cecília" 

(grifo nosso), para enfim terminar o romance, no seu terceiro capítulo, entregando aos 

                                                           
63 Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. 
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outros um seu olhar (de Paulo em sua vivência com Cecília), o produto artístico: "A 

Cidade de Ulisses". 

A composição do romance faz-se, dessa forma, como em muitos romances 

contemporâneos, pela dissolução das fronteiras de gêneros textuais, pois se por um 

aspecto nasce da solidão de um sujeito que se põe a falar, por outro não deixa de 

dialogar notadamente com a tradição, com a História e histórias (lendas e mitos), 

construindo uma espécie de mosaico ficcional, no qual se desenha, em última instância, 

uma cidade, ou melhor, uma visão artística de uma cidade: Lisboa. Logo, percebe-se, 

por trás de uma singularidade que durante boa parte do romance conta suas desventuras 

afetivas, seus mergulhos subjetivos, alguém que busca um caminho para a coletividade, 

a princípio por meio de críticas contundentes à sociedade portuguesa (em tom quase 

cronístico) e depois pela transfiguração desta realidade, que fica imiscuída a lembranças 

pessoais, na composição de um produto artístico que é devolvido ao leitor: a escrita 

sobre a exposição.  

Há, portanto, uma dupla remissão ao coletivo, aquela no âmbito das vivências 

da personagem Paulo que parte sempre em uma investigação de Lisboa (espaço social) e 

aquela da autora que simula, na escrita, a criação de uma obra destinada à contemplação 

partilhada a se efetuar no espaço público, neste caso o Centro de Arte Moderna - CAM. 

 

3.1 - A lembrança de uma epopeia... 

O título também é um convite à expansão das relações intertextuais da obra, 

visto que inevitavelmente nos remete a outra, fortemente agregada ao imaginário dos 

estudos literários, a Odisseia, de Homero. Curiosamente, uma epopeia, gênero narrativo 

que se diferencia do romance em três aspectos: 

1) o objeto da epopéia é o passado épico nacional, o 'passado 
absoluto', segundo a terminologia de Goethe e Schiller; 2) a fonte da 
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epopéia é a tradição nacional (e não a experiência individual e a livre 
invenção que dela deriva); 3) o mundo épico está separado do 
presente, isto é, do tempo do cantor (do autor e dos seu auditório), por 
uma distância épica absoluta (LOPES & REIS, 2007, p.129) 

 

Assim, a epopeia fala "num passado desligado do presente", ao passo que o 

"romance carece da capacidade de reenvio para o presente histórico do receptor". 

Sobretudo quando se pensa que “a representação do destino colectivo de comunidades” 

não importa no instante em que está em cena “a personagem individualizada, trivial e 

muitas vezes problemática” do romance burguês. (LOPES & REIS, 2007, p.131) 

Porém, tais definições, de um e outro gênero, no instante em que revelam 

claramente a dicotomia entre eles, fazem-nos pensar sobre o porquê e o como uma 

personagem de epopeia pode ter seu nome colado ao título deste romance. A princípio, 

poder-se-ia supor que existe na obra uma desconstrução da figura heroica, parodiando-

se ou criando-se outras relações de sentido por meio das quais o herói de Homero 

perderia suas feições originais.  Sim, sem dúvida, espera-se que toda retomada ficcional 

provoque uma "deformidade" salutar no sentido primeiro de um texto, porque, afinal, 

cria novas possibilidades ficcionais, retirando os clássicos de certa inércia interpretativa. 

Entretanto, o que nos parece realmente interessante é constatar que, neste romance, 

Teolinda tece lógicas em relação à história de Ulisses que não encontraram 

correspondentes exclusivamente no protagonista Paulo, mas, sobretudo, no espaço 

citadino: 

 

A cidade de Ulisses. Um nome parecia-nos irrecusável. Havia 
pelo menos dois mil anos que surgira a Lenda de que fora 
Ulisses a fundar Lisboa. Não se podia ignorá-la. Como se nunca 
tivesse existido. (...) [já] "Joyce partira do nada para escrever o 
Ulisses, Dublin estava completamente fora da rota imaginária da 
personagem de Homero. (GERSÃO, 2011, p. 24; 35) 
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Desta forma, estabelece sua distinção em relação à obra de James Joyce ao 

justificar a lenda com dados da realidade lisboeta: 

 
Lisboa, pelo contrário, estava historicamente ligada à Grécia, às 
rotas marítimas e comerciais dos gregos. (Existem, ainda hoje, 
numerosos vestígios e peças de cerâmicas gregas em Almaraz, 
perto de Lisboa, além de noutros lugares, como Aveiro, Alcácer 
do Sal e Algarve.)  
(...) 
A Lisboa de Ulisses não era portanto invenção dos 
renascentistas, que retomaram o mito numa época em que a 
Antiguidade se tornara modelo e moda, muito menos era 
invenção nossa. Não tínhamos culpa de que por exemplo 
Estrabão tivesse escrito no século I na Geografia que Lisboa se 
chamava Ulisseum por ter sido fundada por Ulisses, que Solino 
e outros repetissem Estrabão, que Ascepíades de Mirleia 
escrevesse que em Lisboa, num templo de Minerva, se 
encontravam suspensos escudos, festões e esporões de navios, 
em memória das errâncias de Ulisses (...) (GERSÃO, 2011, 
p.35;36) 

 

O que concede uma mescla entre momentos bastante dissertativos da obra – em 

que Paulo se põe a falar quase didaticamente dos lugares e atrações mais visitadas em 

Lisboa pelos turistas – e instantes de encantatória narrativa, quando, também pela voz 

do pintor, relembram-se inúmeras versões apresentadas sobre a vida (ficcional) de 

Ulisses, em uma torrente de “contações de história", cujo mote é a epopeia homérica: 

 

Fora da vulgata homérica, outras versões podiam ser igualmente 
histórias nossas: 
Penélope ouve rumores sobre a morte de Ulisses e corre a 
afogar-se no mar. Mas é salva por pássaros, provavelmente 
gaivotas, que a trazem à praia: 
Penélope cansa-se de esperar por Ulisses e cede aos 
pretendentes, sobretudo a um deles, Anfínomo. Ulisses regressa 
e mata-a, ao saber de seus amores com Anfínomo; 
Ulisses regressa a Ítaca mas torna a partir abandonando 
Penélope, desolado com a sua infidelidade; 
Penélope cansa-se de esperar por Ulisses e deita-se com seus 
cento e vinte e nove pretendentes. Desses amores nasce o grande 
Deus Pã;  
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Mas não existia nenhuma versão em que Penélope escolhesse 
um dos pretendentes, que se tornaria rei de Ítaca, e ela rainha ao 
seu lado.  
E em nenhuma versão se tornava ela própria rainha de Ítaca, no 
lugar de Ulisses, dissemos. No entanto seria provavelmente 
assim que hoje contaríamos a história.  (GERSÃO, 2011, p.40) 

 

Ratifica-se, assim, o recurso de uma metaescrita, na qual o importante é 

assumir a impossibilidade de se terminar a história do mito grego: "A história da 

Odisséia era universal e intemporal, nunca acabaria de ser contada, nunca poderia 

acabar de ser contada." (GERSÃO, 2011, p.39) Pois, mais uma vez, a autora reafirma a 

importância dos textos (mitos) fundadores do imaginário humanístico, algo já visto 

quando da retomada ficcional da história do nascimento de Jesus no conto O 

mensageiro ou quando insere, em Os anjos, o episódio do encontro de Maomé com o 

anjo, momento narrativo que é ressignificado pela pequena leitora, Ilda, protagonista 

desta narrativa. 

Ainda em torno da Odisseia, é interessante destacar dois momentos que nos 

parecem emblemáticos na construção da releitura gersiana desta trajetória de Ulisses: o 

episódio da caça ao javali e o encontro do herói com as sereias.   

Jeanne Marie Gagnebin, em seu texto O rastro e a cicatriz: metáforas da 

memória, ressalta que o que mais a impressiona na epopeia de Homero são "alguns 

elementos narratológicos", entendidos como as "condições de transmissão da narrativa 

da Odisséia, as condições de sua 'tradição'". Para tanto, destaca certos aspectos do que 

chama de a miniodisseia de Ulisses, o episódio da caça do javali. Segundo a autora, 

deste momento da obra homérica, ressalva-se a relação entre o herói e o avô: 

 

(...) mais precisamente, a relação entre o "nome" do herói e o 
ancião: é, pois, este último que, ao conhecer seu neto recém-
nascido, escolhe para ele o nome de Ulisses (ou melhor, 
Odysseu). Depois, há o fato que a caça é o resultado de um 
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convite formal feito pelo avô ao menino: quando este tiver 
crescido, deverá visitar seu antecedente, receber presentes e, 
também, mostrar seu valor de herdeiro varão numa caça. Enfim, 
último motivo essencial: a ferida sofrida por Ulisses é, sem 
dúvida, grave, não é mais nenhum arranhão de menino; mas ela 
é rapidamente curada, não só graças à atadura bem feita, mas 
também e, sobretudo, graças às "palavras mágicas", às 
encantações que fazem o sangue estancar rapidamente; estas 
palavras possibilitam o retorno de Ulisses, são e salvo, para a 
casa de seus pais em Ítaca. (GAGNEBIN, 2002, p. 126) 
 

Uma vez que, de acordo com Gagnebin:  

Na história da ferida que se transformou em cicatriz 
encontramos, então, as noções de filiação, de aliança, de poder 
da palavra e de necessidade da narração. 
Encontramos também o motivo da viagem de provações e do 
regresso feliz à pátria, depois da errância. Todos esses temas 
culminam no reconhecimento pleno, mesmo que postergado por 
ele mesmo, do herói. Essa conjunção feliz marca, até hoje, as 
narrativas do Ocidente, desde os contos de fada até as novelas 
de televisão, sem esquecer a tragédia e o romance. 
(GAGNEBIN, 2002, p. 127) 
 

Pois bem, a escolha deste episódio se afigura importante por especialmente 

apresentar a relação que aqui estabelecemos entre a possibilidade narrativa e a escrita de 

ACDU. Expliquemo-nos, a pesquisadora nos diz que:  

 

Quando Walter Benjamin fala do fim da narração e o explica 
pelo declínio da "experiência" (Eifahmng), ele retoma 
exatamente os mesmos motivos: a continuidade entre as 
gerações, a eficácia da palavra compartilhada numa 
tradição comum e a temática da viagem de provações, fonte 
da experiência autêntica - mesmo que seja para afirmar que 
estes motivos perderam suas condições de possibilidade na 
nossa (pós) modernidade. A cicatriz de Ulisses nos prometia, 
pois, que a história, apesar de todos sofrimentos, terminaria 
bem. (GAGNEBIN, 2002, p. 127) (grifo nosso) 

 

E o que nos apresenta Teolinda senão um manipular destes recursos 

narratológicos (mencionados por Gagnebin) para compor o seu romance? Mas esta 

manipulação significaria a retomada de uma impossibilidade, o salientar de uma 
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ausência do narrar na contemporaneidade? Cremos que em certo sentido sim, pois 

Gersão nos apresenta o ser humano falho e não o herói, aquele que por total 

incompatibilidade com os pais (com o pai) se ausenta; sem dúvida alguém que viaja, 

mas que não traz uma marca indelével de um “eu” passado. Muito diversamente, trata-

se de uma personagem que se põe em aprendizado pelas lembranças, objetivando 

tornar-se, de certa forma, outro, alguém capaz de conduzir a sua vida de forma mais 

eficiente do ponto de vista dos afetos.  

Por outro lado, não deixa de ser curioso observar que Teolinda não intitula sua 

obra com o nome de nenhum dos dois protagonistas64 (Paulo ou mesmo Cecília), mas 

opta por chamá-la pelo nome de uma exposição de artes plásticas, resultado de uma 

visão compartilhada por dois artistas sobre sua cidade, isto é, pelo nome que concedem 

à invenção estética, que se criou para a contemplação ou olhar crítico de uma 

coletividade (seus concidadãos ou turistas). Constatar tal característica impressa no 

título da obra gersiana nos leva ao que destacamos quando da citação de Gagnebin e seu 

interesse pelo episódio da cicatriz do javali: a importância da “palavra compartilhada 

numa tradição comum” e ao mesmo tempo a dissolução na contemporaneidade da 

“temática da viagem de provações, [como] fonte da experiência autêntica”, visto que 

neste aspecto precisaríamos nos identificar com o percurso exemplar de um herói, que 

se mantém o mesmo; aconteça o que acontecer, e isto não ocorre em A Cidade de 

Ulisses. Bem ao contrário, se considerarmos a vida pessoal de Paulo, percebe-se que seu 

verdadeiro percurso é interior e isto independe das viagens físicas que faz, pois:  

 

Os turistas fogem em geral de si mesmos e procuram, 
obviamente, as cidades reais. Os viajantes [como Paulo] vão à 
procura de si, noutros lugares e preferem as cidades imaginadas. 

                                                           
64  Diferentemente de James Joyce que ao escrever seu romance, Ulisses, de certa forma parodia a epopeia 

homérica, ao evidenciar a figura do anti-herói, Leopold Bloom.  



 
120 

Com sorte conseguem encontrá-las. Ao menos uma vez na vida. 
(GERSÃO, 2011, p.181) 

 

Mas ainda tratando da manipulação de elementos narrativos, mais 

propriamente da reapropriação intertextual que o romance gersiano faz do texto de 

Homero, destaca-se a alusão do narrador aos amores de Ulisses: 

 

Colhi aqui e ali alguns dados (Penélope, prima de Helena e 
menos bela, é de facto numa das versões a segunda escolha de 
Ulisses)  mas no essencial esse mito inventei-o eu. Em nenhuma 
versão Ulisses viveu em Tróia uma hora de amor com Helena. 

 
Mais feliz que Ulisses, eu vivi essa hora de amor em Tróia. 
Porque também eras Helena, eras todas as mulheres, Cecília. Se 
as pintasse, terias também a figura de Circe e das sereias. 
(GERSÃO, 2011, p.43) 

 

Como em uma leitura por links65, a palavra sereia remete o narrador a um 

misto de História e histórias, indispensáveis aos gregos, indissociáveis para os 

portugueses, sobretudo, nos termos em que a narrativa de Teolinda as concebe. Assim, 

lêem-se, em torno do imaginário das sereias, passagens ligadas a referências do real 

empírico: 

 

As sereias. Faziam parte do universo de Ulisses e do imaginário 
de Lisboa. Há por exemplo um capitel com sereias na igreja da 
Madre Deus, e a mitologia de seres fantásticos do mar aparece 
na nossa ourivesaria dos séculos XV e XVI. (GERSÃO, 2011, p. 
43) 

 

                                                           
65   Trata-se de relações de similitude em que a voz narrativa afasta-se de qualquer pretensão a uma forma 

associativa e lógica, assumindo muitas vezes o potencial memorialístico e lúdico dos conceitos, pois 
estes não se prendem a formulações nem definitivas nem imediatas, compondo uma espécie de jogo, 
mais ou menos, livre de palavras e ideias. Diferente de outros momentos, como se verá adiante, em 
que Paulo parece ligar-se demasiadamente a uma cronologia de fatos, bastante próxima de certo 
discurso dissertativo, quando busca explicar e julgar fatos históricos da vida política ou social de 
Lisboa, por exemplo.  
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Ou notadamente entregues ao encanto das histórias inventadas, instaladas no 

“intervalo entre o real e o imaginário que, precisamente o Canto das Sereias [nos] 

convida a percorrer” (BLANCHOT, 2005, p.10): 

 

Eram histórias fascinantes, sobretudo a das sereias, e 
proliferaram desde a Antiguidade também noutros países da 
Europa medieval e romântica. (...). O som que emitiam seria 
provavelmente o famoso canto que seduzia e perdia os 
marinheiros. 
Embora na narrativa de cruzado inglês do século XII que tomou 
parte no cerco de Lisboa, o canto das sereias quando o navio em 
que vinha se aproximou da Ibéria, nada tivesse de sedutor:  
"Ouviram-se então sereias de voz horripilante, primeiro como de 
pranto, depois, de risos e gargalhadas, semelhantes a clamores 
de um arraial que nos insultasse." (GERSÃO, 2011, p. 43-44) 

 

Contudo, embora a presença das sereias no romance represente uma 

reminiscência de figuras mitológicas, sobretudo daquelas dos tempos da epopeia de 

Homero, diversamente da narrativa de Ulisses, não existe aqui a figura de um herói que 

por sua inteligência (razão) seja capaz de não sucumbir ao desejo despertado pelo canto 

das sereias, mantendo-se emblematicamente preso ao centro de sua embarcação.  Muito 

ao contrário, o que nos apresenta a autora é uma personagem, Paulo, que na 

impossibilidade de lidar com seus afetos, precisa mergulhar em um processo de 

questionamentos, notadamente, por meio da escrita de si e do outro (Cecília, sua ex-

amante), e o desfecho deste processo é, sem dúvida, o descentramento de Paulo, ou 

melhor, a reavaliação de suas convicções passadas. 

 

3.2- Uma forma em aprendizado...  

 

Na tradição dos estudos literários, ao tratarmos de iniciação ou formação - este 

último termo mais comumente dito - somos compelidos a relembrar o conceito alemão 
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de Bildungsroman, que em termos morfológicos pode ser traduzido pela justaposição de 

“dois radicais (Bildung- formação - e Roman - romance), que correspondem, por sua 

vez, a dois conceitos fundadores do patrimônio das instituições burguesas66”. (MASS, 

2000, p.13) Entretanto, longe de nos aprofundarmos em cada um destes termos, que por 

si só já foram objeto de análises consistentes, deteremo-nos em certas singularidades 

inerentes ao Bildungsroman, capazes de nos levar a uma fecunda problematização da 

obra gersiana. 

Neste sentido, torna-se particularmente interessante a releitura da obra de Wilma 

Patrícia Mass: O cânone mínimo: O Bildungsroman na história da literatura, 

notadamente o capítulo intitulado “O gênero ‘flexível’”, no qual a análise da autora 

sobre esta forma literária é redimensionada, descolando-se de seu sentido primário –

bastante vinculado à incipiente classe burguesa do século XVIII – para lançar-se ao 

estudo de outras obras de diferentes épocas e ideologias, nas quais o Bildungsroman 

assume as feições de um “gênero flexível”. 

Em seus estudos, Mass destaca a sistematização realizada pelo autor Jürgen 

Jacobs, segundo a qual  

 

em oposição a uma compreensão estreita do gênero, delimitada 
pela concepção de Bildung peculiar ao Goethezeit (época 

                                                           
66  “A definição inaugural do Bildungsroman por Morgenstern entende sob o termo aquela forma de 

romance que "representa a formação do protagonista em seu início e trajetória até alcançar um 
determinado grau de perfectibilidade". Uma tal representação deverá promover também "a formação 
do leitor, de uma maneira mais ampla do que qualquer outro tipo de romance". Morgenstern, o criador 
do termo Bildungsroman, associa-o ao romance de Goethe Os anos de aprendizado de Wilhelm 
Meister (1795-1796), criando assim o que a historiografia literária reconheceria como o paradigma do 
gênero”. Neste romance paradigmático conta-se a “história de vida do jovem Wilhelm Meister, sua 
trajetória desde o lar burguês em direção à busca por uma formação universal e pelo aperfeiçoamento 
de suas qualidades inatas, sua relação com as várias esferas da sociedade da época até sua inserção na 
aristocracia, por meio de um casamento interclasses (mésalliance), isto é, “o percurso exemplar, como 
a trajetória arquetípica a ser cumprida pelos filhos da incipiente burguesia alemã em busca de 
legitimação e reconhecimento político”. (MASS, 2000, p. 20) 
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goethiana), propõe uma definição para o Bildungsroman (...) 
“capaz de ‘dar conta’ da grande diversidade que se abriga sob o 
conceito. (MASS, 2000, p.62) 

 

Assim, poderiam ser pensadas como parte deste gênero “obras em cujo centro 

esteja a história de vida de um protagonista jovem, história essa que conduz, por meio 

de uma sucessão de enganos e decepções, a um equilíbrio com o mundo.” (MASS, 

2000, p.62), ou como explicita Jacobs:  

  
o protagonista deve ter uma consciência mais ou menos explícita 
de que ele próprio percorre não uma sequência mais ou menos 
aleatória de aventuras, mas sim um processo de 
autodescobrimento e de orientação no mundo;  
a imagem que o protagonista tem do objetivo de sua trajetória de 
vida é, em regra, determinada por enganos e avaliações 
equivocadas, devendo ser corrigidas apenas no transcorrer de 
seu desenvolvimento;  
além disso, o protagonista tem como experiências típicas a 
separação em relação à casa paterna, a atuação de mentores e de 
instituições educacionais, o encontro com a esfera da arte, 
experiências intelectuais eróticas [sic], experiência em um 
campo profissional e eventualmente também contato com a vida 
pública, política. (MASS, 2000, p.62) 

 

Visto desta forma, a definição de Bildungsroman deveria incluir “as oscilações 

perceptíveis na evolução histórica do conceito, neutralizando-as na medida em que as 

reconhece como características constituintes do gênero”. Ou, em outras palavras: o 

gênero pode e deve ser analisado no seio de uma “contínua alteração de seus 

pressupostos, a qual se desenha a partir de um programa narrativo básico”. (MASS, 

2000, p.63) 

Já para Walter Benjamin, a questão é pensada “por um prisma não 

exclusivamente conteudista”, para tanto o crítico utiliza como paradigma de sua 

exposição o romance Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin, publicado em 1929. 

Afinal, se por um lado, o protagonista do romance “percorre efetivamente um itinerário, 
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à maneira dos protagonistas do romance de formação” e se reconhece “na trajetória do 

herói de Döblin, o momento em que ‘Franz Biberkopf deixa de ser exemplar e ascende, 

em vida, ao céu dos personagens romanescos’”, por outro lado, em seu aspecto formal, 

o romance detém o que se entende por "fortalecimento da radicalidade épica", obtida 

graças ao “princípio estilístico da montagem67” . (MASS, 2000, p.213) 

Quem nos fala de algum modo desta estilística de Döblin na obra é a própria 

Teolinda Gersão, quando de nossa entrevista68 com a autora em abril de 2010 (em pleno 

momento de produção de A Cidade de Ulisses): 

 

Há outro escritor que talvez me tenha também influenciado. 
Escrevi sobre ele a minha tese de doutoramento, chama-se 
Alfred Döblin. É autor de um romance muito conhecido, Berlin 
Alexanderplatz. (...) é o romance da grande cidade e, no fundo, a 
personagem central é a linguagem. Alfred Döblin vai buscar os 
anúncios de jornais, a linguagem da publicidade, que, na altura, 
estava em expansão, porque isto foi nos anos 20, (o livro saiu 
em 1929), portanto, antes da guerra, que começa em 1939. É a 
Berlim a aproximar-se daquela fase em que entra depois em 
força o nazismo, embora isto não esteja no romance a não ser 
marginalmente. É a grande cidade já industrializada, com uma 
população muito grande. O autor vai buscar a linguagem das 
diversas camadas sociais, dos anúncios, do marketing, tenta 
captar tudo isso.  
Além das diferentes linguagens, a visualidade nele é muito 
importante, e acho que em mim também é. 

 

Assim, os estudos benjaminianos e as palavras da autora já nos apontam os 

elementos os quais consideramos relevantes a destacar em A Cidade de Ulisses, no 

instante em que esta obra é pensada como, de certa forma, “herdeira” dos romances de 

                                                           
67  Quando se fala em montagem, é preciso trazer à luz o nome de Sergei Eisenstein. O crítico soviético 

aplicou o conceito notadamente à arte fílmica, sendo posteriormente estendido a outras como a 
literatura, o teatro e as artes plásticas. Segundo o autor, a montagem pode ser entendida como uma 
justaposição de imagens ou palavras em favor de uma reflexão não automática do objeto da 
percepção. Trata-se, pois de uma reorganização inusitada de determinados elementos que terminam 
por associar-se de maneira alógica compondo um novo elemento, em que se engendram novas 
possibilidades semânticas, que não podem ser resgatadas pela leitura isolada de nenhum dos termos 
utilizados nesta composição nascente.  

68  Entrevista à Teolinda Gersão. (Apêndice 8.1, p.208-218)  
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formação69. Seriam esses elementos: o percurso do protagonista, Paulo, e, tal como 

ressaltado em Berlin Alexanderplatz, o recurso da montagem na escrita visual do 

romance. 

Em relação à trajetória subjetiva de Paulo, esta parece obedecer à lógica dos 

Bildungsroman desenhada por Jacobs, afinal identificam-se na história de vida da 

personagem “um processo de autodescobrimento e de orientação no mundo”; “enganos 

e avaliações equivocadas”, que são “corrigidas apenas no transcorrer de seu 

desenvolvimento”; “a separação em relação à casa paterna, o encontro com a esfera da 

arte, experiências intelectuais eróticas” e o “contato com a vida pública, política”. 

Observa-se que deste rol de características apontadas pelo crítico, não destacamos a 

“atuação de mentores” (talvez porque não existam em ACDU), porém, é perceptível o 

amadurecimento afetivo (seu real obstáculo interior) e, por que não dizer, estético, de 

Paulo, visto que de sua experiência amorosa resulta uma tênue, porém, decisiva 

transformação também no modo como lida com a arte que produz. Dito de outra forma, 

                                                           
69 Tal como já realizou em outras de suas obras, Teolinda lança o protagonista em uma espécie de 

iniciação, movimento que rege, por assim dizer, o motivo narrativo. Entretanto, é interessante notar 
que se trata de um protagonista do sexo masculino diferentemente do que ocorrera até então com 
outros romances seus, como: O silêncio, A árvore das palavras, Os teclados e a pequena narrativa Os 
anjos, obras estas nas quais a função de protagonizar o conhecimento de si cabia a jovens mulheres. 
Característica que gera, por si só, uma discussão mais aprofundada, que não nos cabe aqui estabelecer, 
entretanto, não podemos nos furtar de mencionar que, segundo Cristina Pinto, "nos últimos dez anos 
têm surgido novos trabalhos que procuram estabelecer a existência de uma tradição feminina do 
Bildungsroman e que propõem uma redefinição do gênero". Essa tradição compõe-se de obras escritas 
sobretudo por mulheres e tem por referência "as características que convencionalmente definem o 
gênero". Como características definidoras do Bildungsroman feminino destacam-se: infância da 
personagem, conflito de gerações, provincianismo ou limitação do meio de origem, o mundo exterior 
(the larger Society), autoeducação, alienação, problemas amorosos, busca de uma vocação e de uma 
filosofia de trabalho, que podem levar a personagem a abandonar seu ambiente de origem e tentar uma 
vida independente. (...) A literatura feminina se caracteriza também como subversiva ao adaptar ou 
reescrever temas e enredos tradicionalmente masculinos, invertendo a relação entre personagens, 
jogando o foco narrativo sobre um aspecto novo, estabelecendo perspectivas incomuns, ou seja, 
oferecendo uma visão alternativa da realidade, escrevendo-a de um ponto de vista marginal. Para 
Ferreira Pinto (p.32), o Bildungsroman feminino reclama que se ultrapasse "a afirmação de Jost, 
segundo a qual a função didática do 'romance de aprendizagem' está em auxiliar o indivíduo a ser 
'homem'", e "o Bildungsroman contribui hoje para a afirmação da individualidade da mulher e para a 
realização de seus anseios, assim como para a formação de uma sociedade onde isso possa 
concretizar-se". (MASS, 2000, p.248) 
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na trajetória de aprendizado da personagem tem-se a junção de experiências eróticas, 

intelectuais e artísticas de Paulo com a amante, em uma espécie de associação 

pressentida pelo próprio protagonista:  

 
Penso que para lá da atracção inicial, inteiramente física, e do 
desejo de por minha vez te agradar, foi o lado mental e 
emocional que me fez olhar para ti de outro modo. Descobri que 
eras sensual e brilhante e cedi ao desejo de dialogar contigo (...) 
Éramos amantes carnais, mas também mentais, constatei. 
(GERSÃO, 2011, p.11)  

 

E igualmente por Cecília: 

 
Todas as viagens dos homens se fazem em último caso sobre um 
corpo de mulher, de muitas mulheres. 
Ulisses conhece outras mulheres, inclusive Circe e as sereias, 
mas volta para a primeira, a que ficou em casa, tecendo a 
história de ambos. (GERSÃO, 2011, p.194) 

 

Outro aspecto relevante, senão o mais relevante, nesse movimento de iniciação 

de Paulo, refere-se justamente ao que nos indicia esta fala de sua ex-amante: a relação 

presente na escrita do romance, por meio da qual a tentativa de um fazer artístico, ou de 

(re)conhecer-se, precisa necessariamente ocorrer através de um processo constante de 

releituras de outras histórias, notadamente a Odisseia.  

Afinal, Paulo, muitas vezes, insere-se nas possíveis versões do texto de 

Homero, chegando ao ponto de “deformá-lo” em uma coautoria introspectiva 

(inventiva), desencontrada no tempo e no espaço, mas que descortina para si mesmo os 

estágios de sua reelaboração subjetiva: 

 

Então trocámos de papéis e de lugar, Cecília: 
Tinhas partido e era eu que ficava em casa, à tua espera. 
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Como Penélope, era eu que te esperava, que mantinha a 
esperança. Contra o mais elementar senso comum. (GERSÃO, 
2011, p.152) 
 

Entretanto, o tempo de espera por Cecília não foi o mesmo que Penélope (na 

versão oficial da Odisseia) enfrentou por amor de Ulisses, e Paulo resolve regressar à 

vida, repetindo, a sua maneira, o que supostamente havia feito o herói homérico ou a 

própria Penélope, se imaginarmos que esta, cansada de esperar por Ulisses, “deita-se 

com os cento e vinte e nove pretendentes” (GERSÃO, 2011, p.40). Afinal, Paulo 

também opta por se lançar em casos amorosos fugidios até estar novamente pronto para 

compartilhar o amor com uma única pessoa. Isto ocorre quando, retornando de sua 

odisseia pessoal e memorialística, criada a fim de concretizar uma exposição sonhada 

por ele e sua ex-amante, decide voltar para Sara. Um amor de que pouco se sabe, mas 

que o motiva a mais uma vez mencionar a obra grega: 

  

(...) eu preferia a versão de Homero, o maior dos contadores de 
histórias. Recusava a versão desencantada de Joyce, com toda 
aquela torrente de palavras70, porque a vida podia não ser como 
ele a via, e quase não precisava de palavras. A mais bela das 
histórias, a de Ulisses, podia contar-se assim: 
Um homem vencia os obstáculos do caminho e voltava 
finalmente para uma mulher amada, que tinha esperado por ele a 
vida inteira. 
Havia milênios que homens e mulheres viviam a esperança 
dessa história. E uma vez por outra, talvez não muitas vezes e 
talvez apenas para alguns bafejados pela sorte, pelo acaso ou 
pelos deuses, essa história inverossímil do regresso a casa 
entrava na vida real e acontecia. (GERSÃO, 2011, p.206)   

 

                                                           
70  Sobre esta dicotomia entre contar histórias e “a torrente” de palavras joyceana, temos esta definição do 

Dicionário de Narratologia (2007, p.133) retirada da obra de M. Nanny (1984, p.55): “A 
transformação operada por Joyce em uma narrativa oral pode, por exemplo, ser observada na 
substituição do que em Homero eram fórmulas estereotipadas pelo singular mot juste; na substituição 
de temas estereotipados por eventos altamente particularizados e por experiências individualizadas; na 
substituição de difusas exteriorizações, normais na narrativa oral, pelas extremas interiorizações 
levadas a cabo por Joyce através da corrente de consciência destinada a leitores e não a ouvintes”. 
(grifo do autor) 
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Seria razoável dizer, então, que o protagonista deixa de ser o “lobo solitário” de 

início, para quem “o amor é uma ficção com que escondemos por um tempo o vazio, 

dentro e fora de nós” (GERSÃO, 2011, p.27), e se torna alguém que tem uma aceitação 

de amores possíveis, diversos, empreendendo uma espécie de reconciliação, talvez, com 

um mundo em mutação. Cumpre, portanto, sua transformação pessoal. Mas será que 

isso o joga inteiramente no que diz Benjamin sobre a personagem romanesca: “no 

momento em que o herói consegue ajudar-se, sua existência não pode mais ajudar-nos”? 

(BENJAMIN, 1996, p.60) 

 Não nos parece que este seja inteiramente o caso, uma vez que não se pode 

esquecer aquilo que move Paulo nestas suas lembranças nem do que delas é resultante: 

a exposição71 A Cidade de Ulisses. Uma composição que, por sua forma (forma esta 

igualmente presente na escrita do romance), revela-se próxima, em nosso entender, das 

características de uma estética da montagem, permeada por entrecruzamentos de vozes, 

links históricos e geográficos, posicionamentos políticos, ecos reflexivos sobre uma arte 

em que a realidade se esvazia de seu sentido primário, convertendo-se em possibilidade 

de ser72: 

 

Podíamos dizer que por vezes as artes plásticas valiam nem 
tanto por si mesmas mas pelo que suscitavam, e só podia ser 
traduzido em palavras: curiosamente o que sobre elas se dizia e 
escrevia podia ser mais interessante do que elas mesmas. 

(...)  
E por outro lado, também a literatura – o campo da palavra – se 
alargava e invadia outros domínios, procurava novas formas de 
se tornar visível, parecia já não lhe bastar o mundo confinado e 
silencioso do livro. (GERSÃO, 2011, p.22) 

                                                           
71 Observa-se aqui um jogo curioso na escrita de Teolinda que não obedece, de fato, às lógicas dos 

gêneros textuais, já que em seu conto A ponte na Califórnia, apesar de não haver a figura de um herói 
romanesco, conta-se com um narrador homodiegético, um menino/homem que passa igualmente por 
um processo de autorreflexão que o motiva à transfiguração do real - ainda que primariamente - 
representada pelo desenho de uma ponte, por meio do qual procura expurgar o acontecimento 
traumático de sua infância.  

72  Falaremos sobre tais recursos da exposição mais detalhadamente no item 3.4“A Cidade de Ulisses: arte 
em exposição”, p.142  
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3.3 - A exposição de si na escrita  

 

A leitura dos romances gersianos se traduz, principalmente, como possibilidade 

de reconhecimento de jogos de alteridade, frequentemente assinalados por pares 

opositivos. Entretanto, em A Cidade de Ulisses, este processo textual de antagonismos e 

replicações traz uma nota de novidade, pois Paulo e Cecília juntos parecem encarnar 

facetas interessantes tanto de acontecimentos, de algum modo, vivenciados pela autora, 

como espelham, em certo sentido, diferentes posturas artísticas e pessoais de Teolinda73. 

Afinal, Paulo nasceu e cresceu em Lisboa, entretanto, logo que ganha uma bolsa 

de estudos, passa a viver em Berlim durante parte dos duros anos ditatoriais, após os 

quais retorna a Lisboa. Já Cecília, nasce em Moçambique e depois, ao se tornar uma 

jovem adulta, muda-se para Lisboa. Movimentos de viagem contrários que convergem 

para um ponto comum: a capital portuguesa. Um encontro anunciado pela ilustração de 

capa da primeira edição do romance, na qual estão dispostos um homem e uma mulher, 

cada um em um dos lados da entrada da cidade, de costas para o Tejo e voltados para o 

Arco do Triunfo lisboeta. Insinua-se, assim, que os dois indivíduos, à margem de como 

chegaram até ali, põem-se a mirar Lisboa em uma mesma direção.  

Ao longo do romance, observa-se que a autora vai lançando pistas destas 

trajetórias que, embora convirjam para o encontro, faz-se de forma não linear, uma vez 

que as personagens perfazem caminhos distintos, mas coerentes com os seus lugares de 

pertencimento/origem. Trajetórias que evidenciam que a construção dessas 

subjetividades de papel se tece a partir do que parece ser um intenso trabalho de 

autointertextualidade, pois não há como não assinalar trechos deste romance em franco 

                                                           
73  Paulo, tal como a autora, ganhou uma Bolsa de estudos/ trabalho em Berlim durante parte do período 

da ditadura salazarista, e Cecília nasce em África, mais especificamente em Lourenço Marques (atual 
Maputo), cidade que Teolinda visitou/ residiu por algum tempo, resultando destas memórias 
persistentes da escritora o citado romance A árvore das palavras (1997).  
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diálogo com outros da autora, notadamente A árvore das palavras. Obra esta que nos 

conta, em última instância, o percurso de vida da personagem Gita e seu especial olhar 

sobre a cidade de Lourenço Marques (atual Maputo), a qual se revela como grande 

protagonista do romance de 1997. Neste aspecto, vejamos as descrições de Paulo sobre 

a infância: 

 

A ideia que guardo é a da casa como um espaço dividido, o 
espaço ameaçador do meu pai e o mundo aventuroso e secreto 
de minha mãe. Passava-se de um para o outro através da escada: 
o sótão era um lugar ilimitado, como se boiasse no ar ou 
assentasse nas nuvens. A minha mãe estendia uma folha de 
papel e punha ao meu alcance lápis de cor, pincéis e tintas. 
(GERSÃO, 2011, p.79) 

 

Algo muito próximo da descrição que Gita faz do espaço infantil: 

 

E logo ali a casa se dividia em duas, a Casa Branca e a Casa 
Preta. A Casa Branca era a de Amélia, a Casa Preta era de Lóia. 
O quintal era em redor da Casa Preta. Eu pertencia à Casa Preta 
e ao Quintal.  (GERSÃO, 2004, p. 10) 

 

Ambos se recordam dos espaços infantis como pertencentes a uma casa 

dividida, mas que provocam nas duas personagens, Paulo e Gita, percepções empíricas 

do que seria a felicidade. Em ACDU, tem-se: 

 

Então tudo começava a ser possível, bastava eu querer e uma 
coisa aparecia: o sol, um pássaro, uma árvore, uma folha de 
erva. Ela dizia sim, e sorria. Éramos cúmplices e partilhávamos 
um poder mágico, cada um desenhando numa folha de papel. 
Estávamos no centro do mundo, e ele obedecia. (GERSÃO, 
2011, p.79) 

 

E em AAP: 
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(...) corria-se em direção ao quintal, como se fosse sugado pela 
luz, cambaleava-se, transpondo a porta, porque se ficava cego 
por instantes, apenas o cheiro e o calor nos guiavam nos 
primeiros passos – o cheiro a terra, a erva, a fruta demasiado 
madura – chegando até nós no vento morno, como bafo de 
animal vivo. (GERSÃO, 2004, p.9) 

 

Entretanto, dois aspectos diferenciam irremediavelmente Gita e Paulo. O 

primeiro diz respeito à relação da menina com a natureza e do jovem com o espaço 

fechado de um sótão (ateliê improvisado). Afinal, Gita tem um contato empírico com o 

real e isso a liga ainda mais ao que está em seu redor, o solo africano, ao passo que 

Paulo precisa de intermediações da arte para transportar-se a um espaço que não está lá, 

mas que pode ser imaginado.  

O outro ponto que distancia Paulo da personagem de AAP refere-se à relação 

materna, pois em ACDU, ao contrário do que ocorre em AAP, a mãe aparece como 

cúmplice da criança, assim como a empregada da casa (neste caso, Alberta), que 

mantinha igualmente uma relação de amizade com os dois:  

 

Enviava à minha mãe cartas breves com notícias, e em troca 
recebia desenhos, em envelopes com a letra infantil de Alberta. 
Comecei por estranhar, mas achei que os desenhos sempre 
tinham sido um modo privilegiado de comunicação entre nós. Se 
não escrevia era porque não havia nada a dizer, a sua vida 
continuava igual. A avaliar pelos desenhos – que agora eram 
cheios de cor e vigorosos – estava bem.  
Quando voltei a vê-la, quatro anos mais tarde o choque que sofri 
foi brutal e acusei Alberta de não ter me avisado, quando ela 
começava a adoecer. (...).  
- E os desenhos, Alberta? quis saber ainda.  
Fazia só riscos, e a certa altura nem fazia nada. Mas encontrei 
outros desenhos no sótão, que ela tinha guardado há muito 
tempo. (GERSÃO, 2011, p.96-97)  

 

O interessante é que a autora nos revela, por meio desta autorreferencialidade 

textual, que, à margem de expectativas geradas por obras anteriores, as personagens são 
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capazes de dicotomicamente assumir diferentes posicionamentos frente aos seus afetos 

e às suas ações na vida. Deste modo, mesmo Paulo mantendo uma relação afetuosa com 

a mãe, termina por quase involuntariamente imitar o comportamento do pai: “Também 

eu fui um agressor, e muito mais violento do que tu. Contra um filho. E contra uma 

mulher amada”. (GERSÃO, 2011, p.152) Uma intolerância que marca parte de sua 

personalidade, capaz mesmo de manifestar certo desprezo por determinadas criaturas: 

  

- Raio de gato, enfureci-me, da mesma maneira que me 
enfurecia e o fazia saltar para o chão quando o encontrava 
enroscado na melhor poltrona ou na melhor cadeira. Como se 
fosse o dono da casa, esquecido de que os donos da casa 
éramos nós. (GERSÃO, 2011, p.123) (grifo nosso) 
 
 

Em oposição a essa postura de “Leopoldo” (o gato), prefere os cães: um amigo 

“sempre pronto para dar e receber afecto”. Se tivesse um cão chamá-lo-ia inclusive de 

Argos, em homenagem àquele de Ulisses, pois: “Quando Ulisses regressa a casa, à sua 

espera só encontra o cão, o velho cão decrépito, atirado para um monte de esterco, 

que ficou à espera dele para morrer”. (GERSÃO, 2011, p.123) (grifo nosso). Talvez 

porque os felinos, nas obras de Teolinda, representem a liberdade do não lugar, 

surgindo no limiar selva/ casa, uma vez que nunca são inteiramente domesticados: 

 

Mas apesar das aparências não perdera o seu lado selvagem. 
Fingia adaptar-se a nós mas a selva brilhava, no fundo dos seus 
olhos verdes, na ponta das garras de felino com que arranhava 
cadeiras e cortinas, na ferocidade com que um dia em que o 
enxotei com mais veemência se virou contra mim e me 
enfrentou bufando. (GERSÃO, 2011, p.125) (grifo nosso) 
 
 

Observa-se que nos textos grifados compõe-se uma nítida diferenciação quanto à 

natureza dos cães e dos gatos, enquanto o primeiro é visivelmente passivo frente aos 

acontecimentos, a ponto de deixar-se ficar no esterco à espera de uma autorização para 
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morrer, o gato desafia os supostos donos da casa, lutando por um espaço e não perde o 

poder de decisão que lhe concede o instinto74. 

No entanto, curiosamente, desta dicotomia pensada por Paulo (gatos X cães ou 

liberdade X fidelidade e obediência) emerge uma reflexão que, pouco a pouco, 

desprega-se do real, trazendo à voz narrativa um momento de fulguração75:  

 

O prazer do gato descobrindo a planta, a planta alter-ego do 
gato, a planta animal modificado. A planta no sonho do gato: 
misteriosa, um ser de outro mundo, vegetal, que também 
precisava de alimentar-se, também como ele respirava e crescia. 
Surpreendi-o olhando, curioso, o rebentar de novas folhas, o 
surgir de um botão. E o abrir do botão – uma flor: o fascínio do 
gato diante da flor, a boca e os bigodes tremendo. 
A planta mensageira de outro mundo, que ele não conhece, mas 
cuja existência pressente, para além do universo conhecido: as 
paredes da casa, as portas e as janelas. Há outra coisa, lá fora. 
Outra coisa que ele não consegue imaginar, mas adivinha. 
(GERSÃO, 2011, p.127) 

 

Ou, ao dizer: 

 

Os bigodes inquietos, movediços. A sua vida de semi-
prisioneiro, espiando, sentado no peitoril, farejando o ar limpo, 
para lá do vidro aberto, suspeitando que as criaturas aladas que 
soltavam gritos agudos ao cair da tarde, (...) que essas criaturas 
voláteis. Enervantes, eram irresistivelmente comestíveis. 
Em sonhos ele sabia isso e ficava inquieto – muitas coisas ele 
sabia, mas só em sonhos76. (GERSÃO, 2011, p.127)  

                                                           
74  Pode-se ler esta caracterização de cada uma das espécies como representações vinculadas a um projeto 

maior da escrita de Teolinda, em que se compara mais fortemente o veio social e a escrita. Dediquei-
me ao estudo deste enlace em minha dissertação de mestrado intitulada: Sob o signo do poder, escrita 
e subjetividade, em Paisagem com mulher e mar ao fundo, de Teolinda Gersão. UFF, 2006.  

75  O termo fulguração nos surge, neste momento, por ocasião desta declarada mélange entre os reinos 
animal e vegetal, uma pulsação de vida, assumida pelo olhar narrador que se afasta de uma lógica 
artificialmente ordenada da sociedade humana e se entrega ao instante da cena para escrever, algo que 
nos lembra o fulgor llansoliano, sobretudo em um trecho da obra Onde vais drama-poesia?, no qual se 
lê: “só quem nunca viu a concentração absoluta com que esperais a presa, o combate implacável que 
travais pela posse e pelo cio (...) a força que os percorre no momento decisivo, a aceitação da sorte 
quando todas as estratégias falharam, como caís no sono e vos abandonais à morte ------ pode 
imaginar que o drama-poesia nasce, algures que não em vós, arautos de clorofila no limiar da criação. 
(LLANSOL, 2000, p.174-175) 
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Isto é, para além das antipatias que sente pelo felino, Paulo exercita aquela 

proximidade entre o olhar da criança e do artista, já referida por Baudelaire em O pintor 

da vida moderna (“A criança vê tudo como novidade: ela está sempre inebriada.”), uma 

vez que a motivação de sua série de obras “O Gato e Cecília e O Gato” acontece graças 

à observação curiosa e interessada que tem pelos modos de ser de “Leopoldo”. Também 

o animal como uma espécie de alter-ego dos artistas: “Esses pequenos deslumbramentos 

quotidianos: as coisas revelando-se, perante os olhos fascinados do gato.” (GERSÃO, 

2011, p. 129).  Assim, pode-se dizer que, quase até o fim do romance, Paulo está neste 

ponto de vacilação entre dois lugares, o do homem violento/ solitário que foi o pai e o 

da sensibilidade artística da mãe. 

Atitude contrária à de Cecília que, tal como a jovem Gita de AAP, traz o 

continente africano em si mesma, sobretudo o recorda a partir de um estado sinestésico 

intenso, como se viu, próprio da infância, porém, a artista (que não cresce em sua cidade 

natal) parece não ultrapassar a dimensão empírica, denegando questões sociais ou 

políticas africanas e retendo na memória apenas as imagens de Moçambique como uma 

espécie de paraíso perdido77: 

 

De resto na altura Portugal, como o resto do mundo, excepto 
África, eram para ti apenas superfícies delimitadas por linhas e 
pintadas de cor, no grande mapa dos continentes. 
(...)  

                                                                                                                                                                          
76  Este pensamento de Paulo sobre Leopoldo faz-nos lembrar da descrição do lagarto Lizardo do romance 

Balada da Praia dos Cães (1982), de José Cardoso Pires, um dos romances favoritos do casal 
protagonista de ACDU: “Lizardo mantém-se impenetrável no seu planeta de vidro. É um dragão 
doméstico; pequeno mas dragão. E pré-histórico, sobranceiro ao tempo. (...) No verão tem muitas 
vezes que humedecer a areia para que o animal não se excite e não se ponha a bater o rabo com 
lembranças da fêmea ou de penhascos de sol a pino. (PIRES, 1982, p.18) 

77  Sobre sua visão da África e a escrita de AAP, diz Teolinda: “julgo que o mérito do romance é o 
reencontro do olhar límpido – portanto imparcial e sem preconceitos – com que olhei a cidade, aos 
vinte anos, e me confrontei com a sua realidade fascinante e perturbadora. E é o facto de eu assumir, 
ao narrar, uma perspectiva europeia (só posso falar a partir de minha circunstância: portuguesa, 
branca, europeia), mas não uma perspectiva eurocêntrica. Esta ‘descentragem’ permite à personagem 
Gita olhar Portugal, a partir de um ‘lá’, como um ‘rectângulo muito pequeno no mapa, do outro lado 
do mundo’, e permite-lhe deixar-se ‘tocar’, ‘contaminar’ por África, no sentido positivo do termo”.  
(REIS, 2006, p.186) 
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E havia depois as trocas culturais, as influências e 
contaminações recíprocas. Nada disso era contabilizável nem 
fazia parte do mundo dos mercados. Mas no fundo eram coisas 
dessas, da ordem do experimentado e do vivido, que contavam. 
No entanto na altura em que viste Lisboa pela primeira vez, no 
fim de 74, o colonialismo, a guerra, a revolução e os problemas 
que atravessavam não faziam parte do teu horizonte. 
(...) 
Quem viveu em África deixa lá uma parte de si. Mesmo que 
nunca mais volte a buscá-la, ou talvez por isso, vai sonhar 
sempre com ela, dizias. (GERSÃO, 2011, p.69; 70;72) 

 

Desta proximidade entre Cecília e Gita, torna-se irresistível citar uma das falas 

da personagem de AAP que se afigura a nós tão semelhante às ideias do mestre Alberto 

Caeiro:  

 

Tu és bom como as árvores são árvores e a chuva é a chuva. 
Não é preciso refletir sobre isso, porque ninguém discorre 
sobre as evidências. 
Viver é muito fácil, porque meço a partir de ti o norte e o sul. 
(GERSÃO, 2004, p. 24) (grifo nosso) 

 

Falamos apenas de Caeiro78, pois especialmente em ACDU, têm-se uma 

negação de algumas das vertentes pessoanas, notadamente aquelas que conduzem a uma 

visão mística da capital portuguesa: 

 

                                                           
78  Arriscamos aqui uma reflexão: aproximar estas personagens de Teolinda à filosofia do “ver-pensar” do 

heterônimo pessoano Alberto Caeiro, uma vez que, tal como o poeta, elas sugerem estar em 
conformidade com o que está ao redor, e também por se tratar de um poeta que vive sua poesia para 
além de si mesmo (isto é, das reflexões sobre si mesmo). Visto que Caeiro deseja ser parte da natureza 
e não tenta dominá-la. Além disso, diferentemente dos outros heterônimos, não busca um seu sentido/ 
motivo de ser para o que não está diante dos olhos, simula, assim, um olhar sobre a realidade que não 
seria mediado pelo pensar angustiante. Tratar-se-ia de uma simples conexão, na qual se finge ser 
possível sentir sem refletir sobre o que nos chega pelos sentidos. Tais personagens gersianas 
aproximam-se do poeta também por uma espécie de hipersinestesia própria do olhar Caeiro, que, da 
mesma forma que as crianças, parece espantar-se frente à realidade do mundo natural: “Sei ter o 
pasmo essencial/ Que tem uma criança se, ao nascer,/ Reparasse que nascera deveras.../ Sinto-me 
nascido a cada momento/ Para a eterna novidade do Mundo...”, disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pe000001.pdf, acessado em 12 de setembro de 
2011. Entretanto, parece-nos que as semelhanças param neste ponto, já que as personagens de Gersão 
- seja Gita, que cresce junto a Lourenço Marques e busca um destino para si como mulher, ou Cecília, 
que se afasta da terra natal, conservando-a como memória alegre da infância –, ao contrário do Mestre 
Caeiro, não se furtam a participar ativamente também da realidade social que as cerca na vida adulta. 
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(...) outras Lisboas secretas, misteriosas, florestas de símbolos, 
maçônicos mas não só, uma cidade esotérica, onde figuras 
enigmáticas nos olhavam do fundo de pinturas, a Lisboa dos 
painéis de São Vicente, onde se podiam ver coisas que 
provavelmente não estavam lá, mas desafiavam o engenho de 
quem olhava. Mas não seguíamos por aí. Deixávamos a Pessoa e 
a outras pessoas os caminhos secretos, herméticos e mágicos 
(...). (GERSÃO, 2011, p.56-57) 

 

Então, a partir de origens tão diversas, Paulo e Cecília encontram-se na capital 

Lisboa e este encontro, mais do que uma relação sentimental, faz-se pela troca de 

experiências estéticas, notadamente literárias: 

 

Lembro-me de livros que nos marcaram, como a Balada do 
Cardoso Pires ou o Memorial, do Saramago. E o Carlos de 
Oliveira, sobretudo um romance, cujo nome agora não me 
recordo em que uma criança desenha obsessivamente uma casa. 
(GERSÃO, 2011, p.107) 

 

Afinal, partilham o mesmo gosto por livros, não apenas portadores de um 

posicionamento contrário às ditaduras79, mas que são também resultantes de 

experimentações estéticas em seu processo de escrita. Não é, pois, por acaso que Paulo 

refere-se ao detalhe do desenho na obra de Carlos de Oliveira e que, entre outras coisas, 

destaca como atividades frequentes do casal assistir aos “espectáculos de João Brites e 

O Bando80”, além de festejar “os santos populares em Alfama” (GERSÃO, 2011, p. 

108). Isto é, atividades que pressupõem o estar com os outros, em um senso de vivência 

                                                           
79  Balada conta a história de um assassinato ocorrido devido a excessos também ditatoriais e violentos 

cometidos no cerne de um grupo revolucionário contrário ao regime salazarista; Memorial nos fala da 
união de um grupo de pessoas e suas vontades em torno da construção de uma máquina capaz de voar 
em oposição à construção compulsória e infeliz do Convento de Mafra e finalmente o romance de 
Carlos de Oliveira, possivelmente, Finisterra, em que a reconfiguração de um mundo opressor é 
tecida nas letras do autor por meio, muitas vezes, das memórias dos desenhos de uma criança. 

80  Por ocasião da análise da peça Os anjos, do grupo teatral português O Bando, baseada em obra 
homônima de Teolinda, refletimos mais pormenorizadamente sobre o trabalho estético (e ético) 
singular da companhia (ver Cap.4), mas o que é, neste momento, importante recordar é que suas peças 
baseiam-se em dois princípios fundamentais: a convivência entre pessoas em um espaço democrático 
de cultura e a experimentação estética, exposta, sobretudo na criação das chamadas máquinas de cena, 
parte obras de artes plásticas, parte composição dramatúrgica de um texto.  
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comunitária, bem como o desejo de experimentar outras perspectivas da arte, inclusive 

em sua vertente popular. 

 

3.4 - A Cidade de Ulisses: arte em exposição 

 
Dizíamos "a Cidade de Ulisses". Mas era 
também uma designação genérica, uma 
espécie de guarda-chuva debaixo do qual 
caberia tudo o que quiséssemos dizer sobre a 
cidade. (p.56) 

 

Desta forma, Paulo e Cecília tecem juntos esta “espécie de guarda-chuva” a 

que chamaram de “Cidade de Ulisses” e embaixo do qual poderiam dar vazão às suas 

impressões sobre Lisboa. Assim, não se tratava mais de falar sobre a capital portuguesa 

que existe, mas sobre um espaço aberto ao imaginário, em expansão ou transposição do 

que lhes pareça real: “Uma cidade a conquistar, em que se ia penetrando pouco a pouco 

e descobrindo, abaixo da superfície, outras camadas do tempo”. (GERSÃO, 2011, p. 56) 

Entretanto, embora sonhem juntos com uma exposição que retrate Lisboa, cada 

um parece fazê-lo a partir de uma tênue diferença, pois Paulo apresenta-se demasiado 

agarrado ao que está à volta, numa certa necessidade de mostrar que o artista não se 

aparta do mundo. Logo, descreve os anos (descreve, esta é a palavra) em que viveu com 

Cecília, datando os principais acontecimentos portugueses. Surgem dessa atitude, quase 

jornalística, momentos como estes no romance: 

 

Em 85 entrámos na CEE, em 1986 Mário Soares, então 
Presidente da República, em cuja campanha tínhamos 
colaborado, foi, a nível nacional e internacional, o político do 
ano. 
1987 começou uma nova ventania e neve no litoral, do Porto à 
figueira da Foz. Em Lisboa caiu um prédio na Rua da Guia, 
outro na Rua do Capelão, que tinha resistido ao terremoto, mas 
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não resistiu a sessenta anos de abandono81. (GERSÃO, 2011, 
p.109) 

 

Já Cecília, cuja voz inicialmente aparece dissolvida nos momentos narrativos de 

Paulo (e só depois se revela por meio de sua própria escrita, sobretudo em cadernos de 

apontamento), é apresentada como uma pessoa que respeita o provisório, o tempo vital, 

a bem dizer, orgânico, das coisas e, por esta razão, pouco afeito à cronologia dos 

acontecimentos:  

 

Trabalhavas de um modo muito diferente do meu. Reunias 
pacientemente toda a informação que procuravas, tirando notas 
em pequenos cadernos. Aparentemente encontravas sempre 
alguma coisa a guardar – a salvar – em qualquer lugar 
improvável. 
Mas por outro lado não parecias ter pressa. Paravas muitas vezes 
no meio de um trabalho e podias levar muito tempo a 
recomeçar. O que não te angustiava, criar nunca era para ti 
opressivo.  
Enquanto eu não suportava ser interrompido e quando começava 
a trabalhar esperava que tudo o que precisava viesse ter comigo, 
sem o desespero de ter de o procurar. (GERSÃO, 2011, p. 113) 

 

Porém, é preciso ressaltar que ambos são movidos por um posicionamento ético, 

em que se pretende ultrapassar o mero deleite receptivo: 

 

Uma experiência da qual no limite o espectador poderia (ou 
deveria sair modificado). Porque a arte – pelo menos a que nos 
interessava – não era inócua nem inocente. Era perigosa, e 
implicava um risco. (GERSÃO, 2011, p.23)  

 

                                                           
81  Nota-se aqui um aspecto interessante na escrita de Gersão, pois se por um lado expressa também um 

desejo de falar, sem subterfúgios, dos problemas políticos e sociais de Portugal, como frequentemente 
se observa em suas entrevistas, por outro lado, diz: “Não gosto da proximidade excessiva do real. Em 
matéria de realidade, basta a vida, e mesmo em relação a essa, não sei até que ponto a sua ‘realidade’ 
é um dado adquirido. Basta começar a contá-la para a vida deixar de ser ‘real’”. (REIS, 2006, p.183) 
(grifo nosso). Assim, pode-se supor que as personagens de ACDU dão voz aos momentos de criação 
da própria autora, nestas suas obras dos anos 2000, sempre tão dispostas, como viemos tentando 
mostrar, entre o ver (presenciar os fatos) e o narrar (transfigurá-los na arte de se redizer de muitas 
maneiras).    
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Tal posicionamento crítico do casal faz-nos pensar no dizer benjaminiano sobre 

a história da arte, segundo o qual: “A produção artística começa com imagens a serviço 

da magia. O que importa, nessas imagens, é que elas existam, e não que sejam vistas.” 

(BENJAMIN, 1996, p. 173). Afinal, segundo o autor alemão, a obra de arte, quando de 

sua condição de objeto único - ou seja, antes da era da reprodutibilidade –, possuía um 

caráter aurático e desta forma vinculado à prática ritualística da percepção singular, uma 

vez que era destinada a poucos iniciados, como em uma sessão de magia, mas à 

“medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões 

para que elas sejam expostas” (BENJAMIN, 1996, p. 173). Dito de outro modo: “no 

momento em que o critério da autenticidade deixa de aplicar-se à produção artística, 

toda a função social da arte se transforma. Em vez de fundar-se no ritual, ela passa a 

fundar-se em outra práxis: a política”. (BENJAMIN, 1996, p. 172) 

Tal passagem da magia à política, entretanto, esbarrou no passado com a ideia de 

que as “massas procuram na obra de arte distração, enquanto o conhecedor a aborda 

com reconhecimento. Para as massas, a obra de arte seria objeto de divertimento, e para 

o conhecedor, objeto de devoção.” (BENJAMIN, 1996, p. 192) 

Mas será que este pensamento quanto à recepção artística poderia se aplicar ao 

trabalho dos personagens de ACDU, Paulo e Cecília?  Cremos que não, e quem nos 

concede os argumentos para tanto é o próprio Walter Benjamin, ao dizer que: “Quanto 

mais se reduz a significação social da arte, maior fica a distância, no público, entre a 

atitude de fruição e a atitude crítica (...)”. Um pensamento que parece ser ratificado pela 

postura artística do casal, que se apresenta bastante diversa daquela dos pintores 

clássicos, e como consequência também as suas obras seriam diversamente recebidas 

pelo público. Afinal, os artistas em questão são expositores, ou seja, suas produções 

destinam-se, a priori, à exposição e não necessariamente deveriam ser vistas por 
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especialistas, mas sim pelo povo que ama, vive ou visita Lisboa, jogando com a 

retroalimentação de exponibilidade e ação crítica, isto é, o que é feito o é porque se 

lançou um olhar crítico à cidade e este olhar transfigurado é devolvido a outros olhares, 

que também poderão compor seu re-entendimento citadino: 

 

Uma exposição poderia ou deveria ser também uma experiência: 
Não era aliás desejável que as obras de arte, e por extensão os 
museus, fossem locais não só de prazer, informação ou 
divertimento, mas também de reflexão, transformação, 
mudança? (GERSÃO, 2011, p. 66) 

 

Depois, é preciso que se julgue que, se estas obras são frutos de observações 

empíricas da capital portuguesa, elas resultam de toda sorte de impressões e recolhas de 

detalhes esparsos, muito mais próximas, portanto, da técnica do cinema - “composta de 

inúmeros fragmentos, que se recompõem segundo novas leis” (BENJAMIN, 1996, 187) 

- e da ideia de “desmontagem” em que se “comporia episódios que valem por si 

próprios, convidando o espectador e leitor a conectá-los por livre associação” 

(SELIGMANN-SILVA, 2007, p.191). 

Entretanto, como já dissemos, embora ambos tenham este compromisso ético-

estético, em que a reflexão sobre a realidade e o fazer artístico são indissociáveis, o 

modo de produzir de Cecília e Paulo é diverso. Talvez porque seja igualmente diversa a 

maneira como cada um colhe os fragmentos da cidade, uma diferença percebida 

inclusive por meio de suas escritas: “Estávamos no domínio do visual, mas a escrita 

seduzia-te [a Cecília] como abismo: as palavras estavam lá também para serem lidas, e 

encerravam ou encenavam mundos. (GERSÃO, 2011, 191-192) (grifo nosso). Surgem 

daí escritas como estas, da artista: 
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As cordas são naturalmente cúmplices, fazem com a voz um 
jogo de sedução ou desafio, suportam-na, duplicam-na, dando-
lhe espessura. A guitarra e a viola dialogam, passam 
mensagens, desafiam-se, entendem-se, jogam o seu próprio jogo 
na penumbra. Até que a voz humana as chama à boca do palco, 
à viola este, à guitarra àquele (...). 
Mas a sensualidade ficou. Canta-se com o corpo, o mestre do 
fado é o corpo e a história que, vivida ou não, ele quer contar. 
Também o fado é uma narrativa82. (GERSÃO, 2011, p.200)  

 

 Logo, em oposição a uma escrita, por vezes, demasiadamente dissertativa da 

cidade realizada por Paulo, tem-se momentos de narrativa poética de Cecília, instantes 

estes provenientes muito mais de fluxos subjetivos do que nitidamente marcados pela 

lógica de uma crítica social muito evidente.   

Desta forma, o modo de Cecília olhar e escrever sobre o que vê coaduna-se 

particularmente com o pensamento benjaminiano, sobretudo, seu interesse em tomar 

nota de maneira não totalizante e sim fragmentária de suas impressões, aceitando 

pacientemente o tempo de encaixar os pedaços, como se fossem vestígios desde sempre 

acolhidos pelo acaso da criação, e que não possuem, por isto, compromisso algum com 

a recomposição de um todo ou de uma verdade: 

 

(...) os telhados que pareciam ligados estavam separados por 
ruas, as paredes de casas que se diria contíguas teriam uma 
quantidade de becos, arcos, escadas, ruelas, pequenas praças, de 
permeio. Havia linhas interrompidas que cortavam o olhar e 
desafiavam, mentindo (...) Porque era fácil embrulhar-se no 
traçado irregular das ruas, que se interrompiam, cruzavam, 
mudavam de direcção, inesperadamente, ou não iam ter a lugar 
nenhum, acabavam num impasse. (GERSÃO, 2011, p.57) (grifo 
nosso) 

 

A professora e pesquisadora Ângela Beatriz Faria ressalta que tais citações 

inserem esta obra gersiana em uma leitura citadina, na qual a urbes portuguesa oferece-

                                                           
82  A fonte em itálico da citação é utilizada na edição para grafar os momentos em que a voz de Cecília 

aparece por meio de sua própria escrita e não por intermédio apenas das lembranças de Paulo. 
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se à descoberta pelo desejo, destinando-se, portanto, a um lugar lacunar, à cata de 

sentidos de antemão antevistos como deslizantes, entropicamente imprevistos, como um 

corpo.   

Neste sentido, a pesquisadora destaca outros momentos textuais do romance 

em que se evidencia uma visão da cidade notadamente labiríntica, reveladora de uma 

“deriva [das personagens] perdidas no emaranhado de ruas, de signos e de desejos83”, 

em que “O verbo partir fazia parte de nós, era o lado do desejo, da insatisfação, da ânsia 

do que não se tinha.” (GERSÃO, 2011, p.47). Ao mesmo tempo em que, a esta imagem, 

associa-se certo “assombro”, inerente à “dificuldade de percurso” (GOMES, 1994, 

p.63). Ou, como ainda destaca Ângela Beatriz, tratar-se-ia de uma “cidade-labirinto 

[que] espelha a própria trajetória do sujeito errante, perplexo e prisioneiro das malhas, 

medos e limitações que o envolvem: ‘O labirinto é a pátria do hesitante’”. 

Uma hesitação que, segundo a personagem Paulo, Cecília assume plenamente 

em seu fazer artístico: 

 

Gostavas dessa ideia: uma cidade feita de pedaços, que eram 
pontos fulcrais de uma estrutura. (...) 
Tinhas aliás uma predileção por azulejos, rendas, e tapetes, 
interessava-te neles a tessitura, a construção a partir de fios ou 
segmentos, até que, da junção de muitos, os motivos se 
tornavam visíveis: um desenho, geométrico ou não, uma figura, 
uma cena, ou toda uma narrativa, uma história, enquadrada por 
uma cercadura, e destacando-se sobre um fundo neutro, ou 
vazio.  
(...) 
Lembro-me de que gostavas de experimentar os materiais, de 
pintar sobre o tecido ou sobre linho, as diferentes texturas 
davam-te prazer. (...) E fascinavam-te as colagens, eram também 
um modo de reunir pedaços, ou fragmentos. (GERSÃO, 2011, p. 
59-60) 

 

                                                           
83  FARIA, Ângela. A sedução da escrita em A Cidade de Ulisses, de Teolinda Gersão, ou “um corpo” (de 

uma mulher, de uma cidade e de um livro) “com que se faz amor”. Revista Diadorim do Programa de 
Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ (no prelo). 
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Tem-se, portanto, uma distinção fundamental entre o trabalho dos dois artistas, 

que se torna ainda mais perceptível à medida que confrontamos as palavras de Paulo, 

quando da sua exposição imaginada anos antes com Cecília e depois, após a morte desta 

e da leitura de Paulo dos cadernos da ex-amante. Pois, na primeira: 

 
Haveria uma profusão de objectos, mapas, fotografias, slides, 
vídeos, filmes. Bonecreiros interpelariam os visitantes, atraindo-
os ao espetáculo, tirariam marionetes de um saco, e torná-las-
iam de repente "vivas", apareceriam bonifrates, por vezes 
misturados com actores, na tradição do teatro lisboeta de 
bonecos e haveria pedaços de ópera de bonecos, possivelmente 
em miniatura, com máquinas de cena do século XVII. 
(GERSÃO, 2011, p. 65)  

 

Logo, embora lide com o fragmentário, trata-se de uma exposição ainda muito 

didática, em certo sentido, porque existia um claro objetivo de que fosse uma 

experiência que levasse a uma visão crítica (“interpelariam os visitantes”) e que buscava 

mais enfaticamente instalar-se na leitura objetiva da história, geografia e cultura de 

Lisboa, como se pode entrever nas expressões: “profusão de objectos, mapas, 

fotografias, slides, vídeos, filmes”; “tradição do teatro lisboeta”. 

Mas “nesse jogo de voltar atrás” e olhar Lisboa com Cecília, Paulo: 

 
Faria outra coisa, diferente, decidi: imagens desfocadas de 
Lisboa, em que a cidade se adivinhava mais do que se via. 
Porque Lisboa não estava debaixo das luzes dos holofotes nem 
da atenção do mundo (...). As telas exigiam novas leituras, que 
desvendavam mais do que parecia oferecer-se inicialmente, e 
nasciam do desejo de olhar mais. Lisboa surgia como uma 
cidade de desejo, uma cidade de que se andava à procura. 
(GERSÃO, 2011, p.179) 

 

A morte da artista, porém, provoca uma nova mudança na exposição, pois, ao 

se confrontar com as obras e anotações de Cecília, o pintor, em memória e 

reconhecimento da amada, resolve retirar-se da exposição e apenas orientar a montagem 
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a partir da ótica de Cecília. O evento, então, passa de “A Cidade de Ulisses, Exposição 

de Paulo Vaz, a partir de um projecto de Cecília Branco” para “A Cidade de Ulisses, 

Exposição de Cecília Branco” e, bem ao gosto da artista, constitui-se uma exposição na 

qual não se almeja uma correspondência imediata com o real, ao contrário, opta-se pela 

transfiguração destes vestígios de realidade em material artístico, abrindo espaço para o 

inacabado:  

 
De uma mala no chão, semiaberta, saíam folhas de papel onde se 
lia: Quase Romance, porque tudo era alusão, memória, 
projecção ou invenção de uma narrativa, repetida e 
multiplicada em imagens de filmes e vídeos, por exemplo um 
barco partindo, enquanto se tornava audível o marulhar do rio 
batendo nas margens – Lisboa afastando-se até desaparecer – 
(...) sons desconstruídos do fado servem de suporte sonoro às 
imagens; nenhuma palavra é realmente audível, mas a toada, 
subliminar, é inequivocadamente aquela, subindo por vezes de 
repente e logo desaparecendo, como uma onda na areia. 
(GERSÃO, 2011, p.197) (grifo nosso) 

 

O romance, quando apresentar estas possibilidades de exposição, acompanhadas 

das reflexões do casal protagonista, termina, a nosso ver, por ratificar dois princípios 

que parecem nortear a arte narrativa contemporânea: este aguçar da “ciência da 

percepção [a que] os gregos chamavam de estética” (BENJAMIN, 1996, p. 194) - pois 

nunca concedem conselhos definitivos, instalando-se na observação dos fragmentos da 

história - e o desejo de uma “criação da coletividade”, que contrariando a lógica clássica 

de concepção singular do artista, perde a sua aura de indiferença e se lança como motivo 

de aproximação com o outro, com os outros. (BENJAMIN, 1996, p. 172) 

Deste modo, retomando as palavras de Vinicius de Moraes, dá-se em A Cidade 

de Ulisses a verdadeira “arte do encontro”, não importando, ou até por isso, os 

“desencontros da vida”.  
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4 – A PALAVRA EM CENA 

 

A íntima relação de Teolinda Gersão com a escrita data de muito tempo, ou 

melhor, data do início mesmo de sua vida. Não seria, portanto, exagero afirmar que o 

desenvolvimento físico e cognitivo da autora se deu conjuntamente com o seu processo 

de sua escrita. Trata-se de uma simbiose entre vida e escritura registrada no prefácio de 

seu primeiro livro, um despretensioso conjunto de contos intitulado Liliana, publicado 

pela autora aos 14 anos de idade: 

Aos quatro anos aprendi a ler no colo de minha mãe. Aos 
cinco, rabiscava histórias de fadas – que, na sua maior parte, 
ficavam incompletas – nas agendas clínicas que encontrava à 
mão. 

Recordo-me de que um dia, à sombra da glicínia do 
jardim, o meu Pai tirou uma agenda do bolso e começou a ler: 
“uma vez uma menina foi por um grande areal. Perdeu-se. Viu 
ao longe uma luzinha e para lá se dirigiu. Era uma casa. Abriu a 
porta uma velha muito encarada, que era uma bruxa...” 

- Quem escreveu isto? – perguntou ele. 
- Eu... 
- Muito bem, mas agora a menina tem de acabar a história.  
Acabar a história? Não era preciso! Estava assim muito 

bonita! Não tinha fim, mas também não valia a pena escrevê-lo; 
quem lesse a história subentendia-o com facilidade.   

E no dia seguinte eu começava uma outra, que também 
nunca chegava ao fim. 

Os anos foram passando. Continuei a escrever – sempre 
nas célebres agendas clínicas! – mas passei a acabar as histórias 
todas.  (GERSÃO, 1954, p.7-8) 

 

Observa-se, por este prefácio, que a autora guardava desde muito tempo o prazer 

de contar histórias. E a citação acima é uma prova deste desejo, afinal não seria o 

prefácio uma espécie de história contada aos futuros leitores?  

Esta vontade de contar e ouvir histórias expressa-se, inclusive, como a temática 

de um dos seus contos adolescentes, intitulado Xerazade, no qual Teolinda empresta 

este caráter orgânico de criar ficções a uma boneca – ser que de inanimado, instrumento 

de manipulação lúdica, passa ao papel ativo de contadora de histórias: “Não, eu nunca 
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esquecerei os dias tão felizes que passamos juntas, contigo a contar-me histórias 

maravilhosas que só eu ouvia, e que só tu sabias contar, ó minha Xerazade toucada de 

boninas!” (GERSÃO, 1954, p. 91) 

E este desejo da, então, pequena autora, em contar as estórias utilizando-se de 

instrumentos para além da escrita, como se emprestasse a elas algo de tátil e sensorial, 

torna-se evidente em muitas das entrevistas que concede ao logo de sua carreira:  

 

Teolinda começa então a escrever nas agendas clínicas que o pai 
lhe oferece, e o modo como surgem as personagens dos seus 
contos é muito curioso – as “figuras dos prospectos de 
propaganda médica, coloridas e em várias qualidades e texturas 
de papel. Olhava-as, juntava-as ou separava-as, imaginando 
quem eram e o que fariam. Preferia sempre vê-las em 
perspectiva, por isso as recortava e reorganizava de outros 
modos no espaço. Não sabia que começava precisamente aí a 
minha relação com o teatro84”. 

 

Um desejo que não se esvai com a idade adulta, reafirmando-se, ao contrário, 

com o amadurecimento de sua escrita, na qual a brincadeira de infância de decalcar as 

personagens do papel transforma-se na vontade de fazer de suas ficções motivos 

cênicos: 

 

Poderia, contudo, acrescentar ainda uma palavra sobre a relação 
dos meus romances com o teatro, sobre o facto de quatro deles 
terem sido adaptados ao teatro (em dois casos, em versões 
teatrais minhas), sobre o “salto” das personagens das folhas do 
livro para o palco, onde se movem com à vontade, porque esse 
palco esteve  desde o início de algum modo sempre presente na 
minha concepção (que julgo ser predominantemente visual e 
dramática) dos textos. (REIS, 2006, p.188) 

 

                                                           
84  COELHO, José Lança. Da memória - Teolinda Gersão na Biblioteca de Carnaxide. In: Jornal Oeiras 

nº 285, de 19 de abril de 2010. Disponível em: http://content.yudu.com/Library/A1mcgy/ 
JornaldeOeirasn285/resources/4.htm, acessado em 20 de abril de 2010. 
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Nesta perspectiva, destaca-se o romance A Casa da Cabeça de Cavalo85, no qual 

é evidente um trabalho de superexposição do estatuto do ficcional, em que se tece uma 

narrativa onisciente às avessas, uma vez que, como se percebe ao longo do romance, seu 

narrador não domina inteiramente os destinos do que é narrado: 

 

Poder-se-á então convir que o nome “Da Cabeça de Cavalo” é 
ajustado, embora um nome possa não coincidir com aquilo que 
anuncia. Mas já se viu que não é esse o caso. (Do mesmo modo 
que, mais adiante, na estrada da Malpartida, perto da Quinta da 
Contina e de Valcenteio, das bocas do telhado que na altura 
ninguém pensou em chamar goteiras, cresceu também 
naturalmente para outra casa o nome plausível de Casa das 
Bocas) 
O que não dispensa, contudo, da apresentação de documentos, 
nem da prestação de contas da genealogia. (GERSÃO, 1995, p. 
22) 

 

Porém, frustra-se o objetivo de reconstituir uma crônica histórica documentada, 

visto que esta se encontra corroída pela própria matéria do que é narrado, neste caso as 

memórias, em apagamento, dos falecidos habitantes da casa, que esperam através de seu 

contar não desaparecer definitivamente. Isto é, trata-se de uma “Ficção encenando a 

ficção” (RITA, 2007, p. 185): 

 

Além disso, as personagens denunciam um outro operador de 
ficcionalidade: a invenção. Refiro-me à regra aceite por todas as 
personagens, segundo a qual, quando a memória não permite 
reconstituir, se pode inventar... (...) Sequência e consequência 
disto é o anúncio de uma crônica-histórica que não se concretiza 
como tal, uma vez que as inações de ordem lógica e cronológica 
a fragmentam: a falta de coesão e o esfacelamento da 
linearidade discursiva fragmenta o ficcional. (RITA, 2007, 
p.187) 

 

Um jogo narrativo bem sintetizado pelas palavras de Annabela Rita:  

                                                           
85  Não nos deteremos mais demoradamente neste romance, entretanto, cabe neste momento destacar sua 

importância como produção ficcional, em cuja matéria a autora põe em destaque o movimento de 
escrita em deriva de gêneros textuais, da narração escrita ao teatro. 
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Assim, se, inicialmente, o(s) narrador(es) tende(m) a manipular 
o narrativo em função do seu desejo e de contrições de retórica 
ficcional, depois, tendem a deixar-se dominar por um contar que 
vai impondo condições de desenvolvimento. (RITA, 2007, p. 
183) (grifo da autora) 

 

Ainda segundo a pesquisadora, o que se evidencia é menos (muito menos) uma 

narração onisciente do que a falência deste propósito, do qual termina por resultar o 

caráter teatral do texto: “No final, a espectacularidade da manipulação narrativa é 

plenamente assumida, dramática e teatralmente.” (RITA, 2007, p.184). O que se torna 

ainda mais visível pelo dizer do narrador de ACCC: 

 

Não contariam mais histórias, não haveria tempo de contar. Em 
breve partiriam – bonecreiros arrumando os bonecos que tinham 
representado aquelas cenas, desmontando a barraca e indo 
embora. Porque tinham estado ali apenas de passagem. 
(GERSÃO, 1995, p. 243) 
 
 

De fato, a história da Casa é tão marcadamente fronteiriça (entre o romance e o 

teatro) que até mesmo sua concepção divide-se entre os dois gêneros textuais, conforme 

a própria escritora assinala: 

 

(...) numa versão do romance, a que acabei por renunciar, as 
personagens eram marionetes, que um Bonecreiro tirava de 
dentro de um realejo, e com as quais montava pequenas cenas, 
num palco itinerante. Estas pequenas cenas de teatro 
representavam a história que depois optei simplesmente por 
narrar no livro. 
Mas a narrativa deixou-me saudades do palco. Mais tarde 
reescrevi a história, como peça de teatro, portanto novamente 
sobre um palco. E recuperei, para fazer mover esse palco, o 
Bonecreiro com o seu realejo. (REIS, 2006, p. 188) (grifo do 
autor) 
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Na sequência de seu depoimento, Gersão assume sua condição de narradora de 

histórias e, consequentemente, a admiração pela personagem Bonecreiro:  

 

Penso que essa personagem do Bonecreiro é o meu melhor alter 
ego, (e também o de todos os narradores de histórias): Aldrabão 
itinerante, sem eira nem beira, vendendo “maravilhas” sedutoras 
e falsas, que retira de um realejo sem fundo. E, ao mesmo 
tempo, aparentemente omnisciente e omnipotente, como Deus - 
um pequeno Deus de feira, é claro, que não deixa, todavia, de 
ser inteiramente feliz. Pois haverá felicidade maior do que 
desenrolar diante de um público, mesmo de um pequeno público 
de feira, passes de mágica, mentiras, jogos e fogos de artifício?  
(REIS, 2006, p. 188-189) 

 

Ao ressaltar que “há uma faceta - essa real - em que o escritor tem algo em comum com 

o Bonecreiro: ambos procuram atrair o público, fazer com que não se vá embora, não 

deixar o leitor fechar o livro antes do fim86.” 

Não será, portanto, casual a dedicatória de ACCC: “Em memória de M., 

infatigável contador de histórias.” Talvez porque, acima de tudo, seja este um romance 

sobre contar histórias, sobre a manutenção da própria existência por meio da memória, 

ainda que seja (e principalmente) uma memória inventada, cujo único destino esteja em 

prolongar as histórias contadas, escutando-as em suas múltiplas versões. Teolinda é, em 

síntese, uma escritora que não perde de vista a existência do outro, do leitor. Escrever 

não é para ela um ato de isolamento, mesmo que a prática da escrita o seja, por esta 

razão não nos parece igualmente aleatória a sua relação com os modos de contar 

histórias em África: 

 

Mas a experiência de narradores que mais me marcou foi de um 
contador de histórias africano. Dizia que não inventava nada, 
simplesmente ia buscar as histórias, que estavam em uma grande 
caixa preta, e ele fingia abri-la (a caixa não existia, a não ser na 

                                                           
86 Entrevista à Teolinda Gersão. (Apêndice 8.1, p. 208-218) 
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imaginação) diante do público, depois do pôr-do-sol, que é 
quando em África se contam as histórias. Achei aquilo fabuloso, 
dizer que não inventava nada, que as histórias pertenciam a 
todos (...). Esta ideia de que as histórias pertencem a toda a 
gente, nós, os narradores, só lhes damos forma, mas no fundo 
não estamos a criar a partir do nada é interessante... Isso me 
interessa como contadora de estórias87. 

 

Isto é, escreve sempre tendo em vista o outro. Comprovação deste proceder ético 

pode ser obtida, não apenas nas diversas declarações e entrevistas que concede, mas, 

como vimos ao longo desta tese, em várias de suas produções estéticas. Dentre as quais 

se destaca Os anjos, escrito em homenagem à novela Alves & Cia, de Eça de Queirós, 

na qual a intersecção temática é evidente: a história de um adultério feminino que não 

termina de forma trágica, mas entregue a outros modos de compreensão da vida e do 

desejo.  

Essa obra ratifica o objetivo sempre manifesto por Teolinda de não produzir em 

solidão, mas de fazer de sua escrita um projeto de continuidade, seja dialogando com 

outros autores, seja republicando textos em diferentes contextos (um conto pode estar 

introduzido em um romance ou diário ficcional, uma novela pode se tornar um conto 

por fazer parte de uma antologia com lógicas e coerências internas comuns a outros 

textos) ou transformando seus textos em motivos dramatúrgicos. Sobretudo, não se pode 

perder de vista o fato de que a obra Os anjos, além de se inspirar (muito) livremente na 

novela queirosiana, serviu de mote para a realização de uma peça teatral em tudo 

compatível com os anseios solidários da autora:  

 

É extremamente gratificante para mim ver o texto de Os Anjos, 
escrito como ficção, passar agora a ter uma existência cénica, 
visual, encarnar no corpo e na voz de actores, mover-se no 
espaço, ganhar outra forma de vida e fazer outro percurso no 

                                                           
87 Idem.  
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nosso imaginário, graças ao trabalho e à enorme criatividade de 
João Brites e de todo o grupo de teatro O Bando. Gosto 
muitíssimo do espectáculo, mas a minha opinião pessoal não é 
relevante. O que me importa é sobretudo o facto de o meu 
trabalho ter servido a outros, ter posto outros em movimento, ter 
servido de material para construírem, a partir dele, uma obra 
sua. Porque, a meu ver, a arte não é um trabalho individual e 
solitário, é uma forma solidária e colectiva de estar no mundo88.  

 

Sendo assim, considerando o pensamento dramatúrgico de Teolinda (uma escrita 

visual, que faz mover as personagens), a forma solidária com que pensa o seu saber 

literário e posteriormente, como se verá, a história da formação e construção da arte 

teatral d’ O Bando, plenamente vinculados aos preceitos da partilha/convívio 

comunitário e experimentação estética, torna-se mais clara nossa escolha, diante dos 

objetivos desta tese, de destacar a adaptação teatral “Os anjos”, realizada pela referida 

Companhia. 

 

4.1 - O Bando e Teolinda Gersão: um encontro no teatro das histórias 

 

Primeiramente, para entendermos de que modo se deu este encontro entre O 

Bando e a escrita de Teolinda, faz-se necessário pensar no momento de surgimento 

desta companhia no cenário artístico português: 

 

A 25 de abril de 1974 uma nova era começa no historial do 
depauperado teatro português. Após quase cinquenta anos de 
obscurantismo o teatro português vai, finalmente, tentar 
recuperar décadas de atraso e abrir-se ao mundo através de uma 
propedêutica de emergência na actualização das linguagens 
estéticas e na aceleração da divulgação de dramaturgias até 
então proibidas ou ignoradas. Nos anos imediatos à Revolução, 
o teatro foi, entre nós, fundamentalmente, um teatro à procura 
do diálogo com o tempo e a circunstância, um teatro colectivista 
e de agitação e propaganda, e, o que é muito importante, um 

                                                           
88 Declaração enviada por Teolinda a O Bando, quando da divulgação do espetáculo. (Anexo , 9.2..p.229) 
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teatro à procura de uma nova geografia estrutural e de uma cada 
vez mais sistemática e alargada intervenção nacional89.  

 

Neste contexto, ressalta-se que a atividade teatral entre 1974 e 1984 foi bastante 

intensa, sendo o período de 1975-1976, vinculado ao que se chamou de “essencialmente 

uma grande festa colectiva”, mas que “não chegou a produzir, nem estética, nem 

dramaturgicamente, verdadeiras rupturas, sobretudo em termos genéricos de 

‘mentalidades’”. Porém, destaca-se ainda neste período o surgimento de importantes e 

novos grupos de teatro independente, dentre os quais “Companhias como o Bando 

(1974), a (nova) Casa da Comédia (1975), a Barraca (1975), o Teatro da Graça (1975-

1993)”, “entre muitos outros projectos de diversa longevidade e profissionalismo que 

desenvolveram projectos específicos ou de ‘serviço público’90” 

 “Com efeito, é por esta altura que se assiste ao aparecimento de novos projectos 

de criadores individuais, na música, nas artes plásticas, na dança e no teatro, cujos 

horizontes estéticos se cruzam com as linguagens de artistas de outras latitudes91”.  

Desta geração de “novos notáveis”, referencia-se João Brites, artista-plástico e 

encenador, responsável pela direção do Grupo O Bando e “promotor de um teatro 

épico92 da imagem93”.   

Em seu artigo “Dramaturgia atual portuguesa: uma firme vontade de existir”, a 

pesquisadora Sebastiana Fadda - a partir de uma reflexão sobre o intercruzamento das 

                                                           
89  VASQUES, Eugénia. O Teatro Português e o 25 de abril - uma História ainda por contar. In: Revista 

de Letras e culturas lusófonas – Camões, p.113. 
90  Idem, p.114. 
91  Idem, p.115. 
92  “O adjetivo empregado para definir o tipo de teatro que fazia Piscador é expandido por Brecht a vários 

domínios, que o relaciona: ao cinema mudo, à forma coletiva de teatro, à ciência e principalmente, à 
inserção de técnicas na cena teatral – como o filme, além das canções  e legendas projetadas em 
slides.(...) O que se pode até então afirmar é que sua significação está intimamente ligada à questão do 
emprego de novos procedimentos por meio de recursos técnicos” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 
189) 

93  VASQUES, Eugénia. O Teatro Português e o 25 de abril - uma História ainda por contar. In:  Revista 
de Letras e culturas lusófonas – Camões, p.116. 
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artes e do surgimento, com força, da figura do encenador - expõe as diretrizes do que 

seriam os novos rumos do Teatro: 

 

Pela proeminência adquirida pela figura do encenador e por uma 
visão mais abrangente do fenômeno teatral, a História do Teatro 
tradicional já não responde com eficácia à sistematização da 
informação ligada a instâncias criadoras em profunda 
transformação, pelo que encontramos uma reformulação mais 
adequada na designação História do Espetáculo, que integra a 
componente performática, logo a coexistência do texto 
dramático com o texto dramatúrgico ou cênico. (BRILHANTE 
& WERNECK, 2009, 141-142) 

 

Seria a assunção das chamadas “Artes Transdisciplinares, que reivindicam para 

si o direito de abolir as fronteiras entre as várias Artes do Espetáculo”. A partir, 

também, deste princípio, a Companhia dirigida por Brites não se limitou a inaugurar ou 

festejar um momento circunscrito na História de liberdade de Portugal, ao contrário, 

amadureceu, sem, contudo, abrir mão de reinventar-se continuamente: 

 

(...) o Bando soube atravessar as várias décadas da sua 
existência com uma invulgar capacidade de reinvenção e uma 
versatilidade capaz de dar espaço a criações coletivas em que o 
texto, o corpo, o aspecto plástico, as geometrias espaciais e as 
músicas conseguem surpreender pela sua imaginação 
inesperada. (BRILHANTE & WERNECK, 2009, 143) 

 

Quem muito bem sintetiza o trabalho desenvolvido e em desenvolvimento n’ O 

Bando é a estudiosa e crítica de teatro Ana Pais, ao mencionar que o grupo se apoia no 

“triângulo fundamental cenografia/dramaturgia/encenação, a adaptação de textos não 

dramáticos, os espaços não convencionais, o teatro comunitário, a pintura como matriz 

do gesto que parte para a construção do social e do político94”. (O BANDO, 2009, p.22) 

                                                           
94  Estas palavras de Ana Pais e outras aqui referenciadas por O BANDO (2009) fazem parte do livro 

Teatro O Bando – Afectos e Reflexos de um Trajecto, cuja autoria é de Vários e que procurou registrar 
os debates e conversas sobre os modos de fazer arte deste grupo, por meio de um encontro, intitulado: 
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No que tange à utilização de espaços não convencionais, a companhia insere-se 

na chamada “dramaturgia do espaço”, que, segundo Pais, torna-se pertinente 

 

(...) num teatro (ou numa performance) que reflecte 
incansavelmente sobre o seu lugar físico e social, por 
conseguinte, também sobre o espectador, optando por uma 
experimentação ao nível das relações espaciais dos objectos e 
corpos, dos recursos técnicos e cenográficos. (PAIS, 2004, p. 
59).  

 

Isto é, trata-se, ao mesmo tempo de refletir sobre a “forma como o espectador se 

posiciona e que postura (s) ou ponto (s) de vista [se] assume para assistir ao 

espectáculo” (PAIS, 2004, p. 59), uma vez que: 

 

Forçado a deslocar-se, o espectador percepciona o espectáculo 
de maneira diferente, assim como o seu olhar, sendo solicitado a 
dirigir-se para determinado ponto no espaço ou a escolher entre 
fragmentos simultâneos de acção, é responsabilizado pela 
selecção, o que acentua o caráter individual da percepção. 
(PAIS, 2004, p. 61) 

 

Do mesmo modo, a dramaturgia do espaço faz pensar sobre a História (ou 

histórias), considerando a “particularidade do local escolhido” (PAIS, 2004, p. 59), 

onde também se desenrolam as ações presentes da peça, provocando o que poderíamos 

chamar de “espectáculos site-specific”, ou seja, a “apropriação das memórias de um 

espaço, com a recriação artística”. (O BANDO, 2009, p. 36) 

                                                                                                                                                                          

“Teatro o bando – 30° aniversário - Retrospectiva e Jornadas de Reflexão”, ocorrido entre os dias 15 
e 18 de outubro de 2004.  Falar deste livro torna-se relevante, porque sua formulação é resultado de 
uma compilação de diálogos, dispostos página a página, entre estudiosos de teatro, membros da 
companhia e seus amigos; o que mais uma vez ratifica o caráter coletivo e o desejo de debater os 
modos de fazer artístico do grupo. 
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 Quanto aos aspectos de utilização de textos não dramáticos95 e a “pintura como 

matriz do gesto”, estes parecem estar vinculados ao conceito de “dramatografia”, cuja 

sistematização, por hora, não foi motivo de escritos acadêmicos, mas é, segundo Ana 

Pais, a síntese do trabalho de João Brites:  

 

(...) esta noção de escrever a dramaturgia, à qual surge acoplada 
a própria origem etimológica do termo cenografia (escrever a 
cena/ espaço cênico), evidencia uma prática baseada na mão, no 
traço, num pensar pictórico que conduz a mente ao espaço e à 
ocupação deste espaço, por conseguinte ao gesto no interior 
desse espaço. (O BANDO, 2009, p. 26) 

 

Disso resulta uma “consciência do espectáculo teatral como uma construção 

decorrente do manuseamento de materiais.” (O BANDO, 2009. p.30). Afinal, segundo 

João Brites, o “dramaturgista (...) se serve mais da tesoura e da cola do que da caneta, 

não só para colar quase sempre textos alheios, mas para fundir, associar, sobrepor 

outros fragmentos de outras linguagens.” (O BANDO, 2009, p. 32)  

A utilização de tais termos “fundir”, “associar”, “sobrepor”, isto é, compor como 

o artesão, nos remete a um conceito caro ao teatro brechtiano: a montagem. E quem o 

resume de modo mais específico é Márcio Selligmann-Silva, ao dizer: 

 

O princípio de montagem e colagem, salvo as características 
particulares de cada um, teria por finalidade, no contexto da arte 
de vanguarda, ‘sabotar’ a interrelação entre arte e público, 
espectador ou leitor, instigando-o a uma nova compreensão ou 
mesmo a uma nova ‘percepção’ como dirá Benjamin. (2007, p. 
191) 

 

Na prática d’O Bando, este procedimento, mosaico e palimpsesto, traduz-se pela 

intersecção do texto com uma imagem que lhe seja fundamental (que o sintetize) e, a 

                                                           
95  Aqui detectamos um diálogo com o chamado movimento Pós-dramático do teatro contemporâneo, que 

se caracteriza pela valorização de outros recursos cênicos em lugar de uma dramaturgia, que teria 
como principal guia o texto. 
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partir da qual, a encenação será gerida, dando origem à construção das chamadas 

máquinas de cenas96: 

 

As inovadoras e artesanais máquinas de cena concebidas por 
João Brites exemplificam, eventualmente de forma mais 
evidente, um modo particular de explorar a relação espaço/ 
público bem como a afinidade conceptual com outras 
geografias, embora do ponto de vista estético preservem a 
identidade dermarcadamente enraizada nas memórias colectivas 
(a sua vertente antropológica e telúrica) e num imaginário 
popular distante dos ‘discursos centralistas’. (O BANDO, 2009, 
p. 30) 

 

Logo, torna-se imprescindível refletir sobre o trabalho estético da companhia em 

sua dimensão comunitária, que se evidencia nas construções teatrais, sempre pautadas 

em pesquisas sobre o caráter folclórico e as peculiaridades da cultura tradicional 

portuguesa:  

 

Nós, artistas, pensamos que é muito importante procurar nas 
fontes populares, sobretudo em Portugal onde a cultura foi 
esmagada durante 50 anos pelo fascismo. Isto não para 
constituir um museu, mas para ter uma ligação com o mundo da 
vida, do trabalho, com as gentes do nosso país e não 
exclusivamente com o mundo artístico, separado da vida97. (O 
BANDO, 2009, p. 41) 

 

Uma diretriz não só reflexiva, mas, sobretudo, identificável através de ações 

inerentes ao cotidiano do grupo que realiza, nos dois primeiros sábados do mês, 

almoços ou jantares cujo intuito é oportunizar encontros entre o público e os 

                                                           
96  Retomaremos o conceito de máquina de cena mais tarde e de modo mais específico ao traçarmos a 

descrição da peça “Os anjos”, ocasião em que pensaremos igualmente na sua relação com a ideia 
benjaminiana de recontar a história por meio de diferentes percepções, inerentes a uma leitura em 
fragmentos da ação teatral. 

97  Excetos de Actes des Colloques des llèmes Rencontres de Thêatre pour l’enfance et La Jeunesse. 
Cahier Du Soleil Debout. Lyon. Julho de 1979. 
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artistas/trabalhadores da companhia, que podem, assim, “conversar” sobre os 

espetáculos vistos ou por assistir.    

 

Isso implica uma humanidade (a intimidade da cozinha), um 
sentido de concreto que não é incompatível com a prática 
teatral; antes pelo contrário, elas complementam-se. Por isso se 
concede ao espectador um outro estatuto, que não o de 
consumidor de arte; assimilamo-lo ao de um convidado com o 
qual se partilham os pratos e os actos. O Bando parece-me filiar-
se, uma vez mais, nesta relação física, sensual, característica 
tanto da cozinha como do teatro98. (O BANDO, 2009, p.67) 
 

 

Uma especificidade ressalvada no meio artístico teatral também exterior às 

fronteiras de Portugal: 

 

Se o bando alcançou um lugar notável no panorama teatral 
internacional, tal se deve, de facto, a uma identidade singular, 
fortemente marcada pela sua ancoragem na cultura e nas 
mitologias portuguesas, em particular na literatura e como 
resultado de investigações sempre inovadas, estreitamente 
ligadas à expressão desta identidade99. (O BANDO, 2009, p.159-
160) 

 

Uma admiração expressa, sobretudo, pelo caráter plural e antropológico de se 

pensar a cultura portuguesa, porque, de acordo com O Bando:   

 

Não devemos falar de cultura popular no singular, mas de 
culturas populares... ou seja, culturas decorrentes de contextos 
plurais em que certas formas de entender, certos saberes, usos e 
práticas, ideias e símbolos, se agregam para nomear o que o 
‘povo’ assina. E neste contexto, os cruzamentos e as 
contaminações são sempre possíveis de imaginar numa 

                                                           
98  Retirado do texto o “Teatro como mestiçagem”, de Gerorge Banu, docente do Instituto dos Estudos 

Teatrais de Paris III e doutorado em Filologia e Estudos Teatrais. 
99  Retirado do texto “Quem tem medo do teatro para crianças”, de Maurice Yendt, diretor e artista 

plástico da Biennale du Thêatre Jeunes Publics, de Lyon. 



 
158 

pluralidade de influências e tradições100. (O BANDO, 2009, 
p.73) 

 

Assim, nota-se uma busca por práticas compartilháveis de narrar as histórias 

para além da experiência inter-individualizante, inerente à nossa vivência social 

contemporânea. Isso nos leva a estabelecer um diálogo reflexivo (como veremos mais 

adiante) entre a proposta de Benjamin - a procura de uma arte de narrar - e a orientação 

estética e ética d’ O Bando de um teatro de inserção e partilha de todos, no qual o 

excesso de informação cede lugar à formação advinda de um trabalho consciente, 

criativo e coletivo de aceitação de novas formas de pensar a tradição. 

Tal pensamento sobre a trajetória artística d’O Bando, tão coincidente com 

aquela de Teolinda, que também passa a escrever no pós-74, que se reinventa em 

diferentes propostas textuais, sem nunca perder de vista a dimensão ética (solidária) de 

seu dizer, só poderia nos levar a um momento de encontro, celebrado pela descrição de 

uma das criações da companhia, baseada na lúdica adaptação do texto gersiano. 

 

Com ‘Anjos’, de Teolinda Gersão, o encenador João Brites 
recupera o universo das tradições populares e do imaginário 
infantil, inspirado na tradição religiosa dos ex-votos. A peça 
está esta noite em cena no Teatro-Cine da Covilhã e é o último 
espectáculo da programação do Festival Y, organizado pela 
Quarta Parede – Associação de Artes Performativas da 
Covilhã. O texto é narrado pela voz ingénua de uma criança 
que conta a angústia da família perante a "doença" da mãe, que 
repetidamente atenta contra a vida numa pequena vila. A razão 
para a "doença" é tão somente uma: a paixão ardente da mãe 
por Serafim, o ferreiro com nome de anjo ardente e figura que 
concentra a purificação e o erotismo do fogo de que é guardião. 
Como tem sido hábito nos seus espectáculos, esta companhia 
sediada em Vale de Barris (Palmela) volta a recorrer a espaços 
não convencionais e a apostar nos espectáculos itinerantes. Por 

                                                           
100 Retirado do texto “Pelos Trilhos do bando: contaminando tradições”, de Paulo Raposo, doutor em 

Antropologia e professor no Departamento de Antropologia do Instituto Universitário de Lisboa – 
ISCTE- IUL. 
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isso, o grupo apresenta um cenário móvel e adaptado a 
qualquer sala: uma ponte longa e estreita, limitada nos 
extremos por dois pequenos palcos. Um está iluminado a 
vermelho para representar a forja do ferreiro Serafim e outro, 
no extremo, é forrado a azul celeste e acolhe as personagens 
que representam a ordem, como o médico e o padre, cruzando 
assim os anjos com os demónios. No centro está a família 
protagonista. Ana Brandão, Horácio Manuel, Nelson 
Boggio/Pedro Gil, Raquel Freire e Sílvia Filipe interpretam os 
‘Anjos101. 

 

4.2 – Descrição da peça “Os anjos”  

 

Quanto à metodologia empreendida nesta pesquisa, é preciso que se diga que, 

embora não tenhamos tido conhecimento de nenhuma crítica pormenorizada da peça, 

encontramos nos comentários esparsos de estudiosos de teatro e notícias em periódicos, 

quando da divulgação da peça, valiosas fontes para este estudo. O que acentuou, ao 

gosto benjaminiano, o caráter memorialístico do nosso trabalho, visto que a pesquisa 

também está primordialmente pautada nos ecos de memória dos que participaram de sua 

montagem e na percepção das similitudes entre a peça em questão e os outros trabalhos 

desenvolvidos pelo grupo teatral.  

Interessou-nos, sobretudo, pensar a leitura singular que O Bando fez da peça, em 

termos de transpor uma linguagem unicamente verbal, o próprio texto literário, para 

outras linguagens, notadamente as corporais e cênicas, em que se evidencia um traço, 

talvez não dito, do discurso verbal. Portanto, não nos deteremos em uma descrição de 

cada momento da peça, buscando recontá-la no papel, o que seria uma tentativa vã e 

pouco atraente, mas destacaremos alguns momentos e técnicas, por meio dos quais o 

texto gersiano – apresentado sem alterações significativas nesta peça - desmembra-se 

                                                           
101 O Bando encerra Festival Y, publicado no Jornal O Interior, de 11 de novembro de 2004. Disponível 

em: http://www.ointerior.pt/noticia.asp?idEdicao=267&id=7490&idSeccao=2898& Action=noticia, 
acessado em 01 de junho de 2010. 
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em novas possibilidades de ser, em última instância, encarnando um desejo da própria 

autora de expandir o processo de leitura e de escrita, de uma atitude individual para um 

processo coletivo de compartilhamentos e trocas. Com base neste objetivo, dividiremos 

nossa descrição da peça em: O motivo cênico ou as Máquinas de cena; Oralidade, 

corporalidade e interioridade e A leitura do guião: um possível recontar. 

 

4.2.1 – O motivo cênico ou as Máquinas de cena 

 

O texto de Teolinda chega ao encenador João Brites, há muito um leitor da 

autora, que pensa em uma imagem inicial capaz, por sua vez, de remetê-lo aos 

acontecimentos narrativos, neste caso, lugares: a casa, a igreja e a forja o ferreiro, pois a 

mulher, figura central sobre quem se pensa e a partir de quem agem as outras 

personagens, transita ou supostamente transita por estes espaços apenas, portanto, em 

via única, sem contornos. Desenha-se uma ponte, materializando-se, no papel, a ideia do 

encenador, a representação destes lugares na única via, que é a ponte. Porque também a 

ponte contém em si a ideia de ligação, de elo, de idas e vindas. 

A partir daí, passa-se à construção de uma ponte, considerando-se que é preciso 

que ela não dê um espaço excessivo de mobilidade aos atores, afinal trata-se de uma 

condicionante e não de um palco. Isto é, não se trata de fazer ver os atores que irão dar 

vida a uma história, mas de exteriorizar uma condição da obra, o seu primeiro motivo, a 

impossibilidade de movimentação das personagens para outros espaços acessórios, de 

um lado ou de outro. Não há esta hipótese. A vida da família, tal como é narrada, 

acontece apenas nos três espaços citados. Por isto, as dimensões da ponte: 70 

centímetros de largura por 40 metros de comprimento, além disso, estava situada em um 

nível acima do nível dos espectadores. Deste modo, a estreiteza funciona como 
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limitador das personagens ao possível espaço de suas ações e a altura faria com que, 

necessariamente, o espectador tivesse um ângulo de visão desconfortável, também 

desestabilizador, configurando aquilo que o encenador chama de constrangimento: “Nós 

pensamos um pouco neste constrangimento, pois achamos que a arte precisa de 

constrangimentos para se exercitar102”. 

Mas, como em todas as peças d’O Bando, nascidas de uma leitura de autores 

lusitanos, a primeira imagem da encenação também deveria remeter ao imaginário 

popular português. Para tanto, a ponte ganhou um cenário representativo das festas 

populares de santos, ex-votos e pinturas ao estilo naïf. Dentro desta atmosfera de 

simbolismos, destacam-se os figurinos das personagens “Uma mulher como uma mãe” 

e “Uma menina como uma filha” com bordados à moda dos de Maria Barraca103. Sendo 

assim, são fortemente marcados pela conotação religiosa, expressa na dicotomia bem e 

mal.  

Neste caso, observa-se o contraste de cores fortes no vestido de “Uma mulher 

como uma mãe”, do preto cerimonioso ao vermelho vibrante de um coração em chamas, 

emblema de um desejo demasiado humano, ao passo que “Uma menina como uma 

filha”, traja um vestido mais róseo (festivo), no qual está bordado um cálice - que pode 

                                                           
102 Entrevista a João Brites. (Apêndice 8.2, p.219-225) 
103 Segundo o livro Vidas Ex-postas. Estórias Bordadas por Maria Barraca, de Dulce Helena Pires 

Borges, Teresa Perdigão, Alberto Correia, Madalena Braz Teixeira, que aborda a vida e a obra da 
artista popular Maria Barraca, a artista se inspira na literatura de cordel, na vida romanceada e devota 
de Santa Bárbara, “marcada por emoções, dramas e recalcamentos que estimularam sua imaginação, 
levando-a a transmitir por palavras e obras a vida da Santa e os seus dois momentos apoteóticos (o 
céu, com a elevação da Santa às alturas por um coro de anjos, e o inferno a que está condenado o pai 
da mártir, ‘o que está muito presente na sua obra artística é a presença de dois mundos inconciliáveis - 
bem ‘versus’ mal”. Quanto à técnica de bordado, “Maria Barraca produz também efeitos muito 
especiais, pois, conforme borda na vertical ou na horizontal, a artista consegue obter nas tapeçarias 
diferentes contrastes de claro-escuro (destacando, pedra a pedra, a torre onde Santa Bárbara foi 
encerrada) e até mesmo sensações de profundidade (ao representar montanhas)”. “Nas tapeçarias de 
Maria Barraca, para além da componente metafísica, da exaltação do bem sobre o mal, da vida sobre a 
morte (apoteose da ‘vida para além de’ em Santa Bárbara - uma coisa que a autora espera que lhe 
venha a acontecer), há a exaltação da natureza conseguida através da representação dos pássaros, das 
flores campestres, das árvores e das montanhas. Há também um culto sidérico muito grande, com a 
representação da lua, das estrelas e do sol”. Disponível em: 
http://www.freipedro.pt/tb/240699/cult1.htm, acessado em 01 de junho de 2010. 
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ser uma âmbula, em que ficam guardadas as hóstias - de onde emana um feixe de luz e a 

figura de um anjo. Desta forma, os vestidos provocam um duplo efeito, primeiro a 

exposição representativa e concreta dos sentimentos das personagens (exteriorizados em 

um desenho) e depois a delimitação de fronteiras entre elas, realçada pela 

incompatibilidade das cores e seus bordados, o que antecipa a condição desarmônica de 

seus desejos, não internalizados, mas expostos à superfície.  

Além da ponte e de seus acessórios, outra máquina de cena condiciona o 

espetáculo e causa-lhe estranheza. Trata-se de um instrumento musical104 feito de 

palhetas e tubos que se estendem ao longo da ponte e pelos quais fluiria o som.  Este 

instrumento é tocado pela personagem do ferreiro, cuja voz não existe, uma vez que se 

encontra suplantada pelo som do instrumento. 

 

4.2.2 – Oralidade, corporalidade e interioridade105  

 

No sentido de tornar mais clara a exposição destes três componentes essenciais 

ao entendimento estético (e semântico) da peça – as quais se tornaram referência do 

trabalho d’ O Bando, sobretudo, no que concerne ao espetáculo “Os anjos” –, 

refletiremos sobre suas possíveis definições e posteriormente como tais vertentes se 

desenvolveram particularmente neste espetáculo. 

Primeiramente, é preciso compreender que para O Bando o ator não é um 

mesmo indivíduo interpretando papéis, isto é, alguém com a mesma voz, a mesma 

                                                           
104 Sobre estes instrumentos musicais utilizados nas peças d’ O Bando nos diz Jorge Salgueiro: “De facto, 

não se trata dos convencionais instrumentos que conhecemos. São objectos construídos para os 
espectáculos e inspirados nos instrumentos, constituindo-se eles próprios como o adereço, o cenário e 
o espaço cênico.” In: A máquina de cena como instrumento musical. máquinas de cena – o bando. 
Lisboa: Campo das Letras, 2008, p. 42. 

105  Observa-se que, especialmente no âmbito desta encenação, encontra-se bem referenciado o chamado 
“trabalho do actor, com exercícios comentados a partir d’os anjos (2003), abordando os conceitos de 
oralidade, corporalidade e interioridade que têm sido centrais na sua pesquisa”. In: Imagens que 
fizeram memória. Nos 30 anos d’ O Bando. Revista da APCT. Sinais de Cena nº 2. Dezembro de 
2004. p.30 
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aparência corporal e os mesmos modos de andar e agir em cena. O ator seria, ao 

contrário, um intérprete que empresta a si mesmo inteiramente à personagem. Desta 

forma, sua voz, seu corpo e suas emoções provêm da cena. Ele precisa ter em conta que 

tal personagem, embora possa ser veículo de reconhecimento do outro, ou seja, do 

espectador, não é uma pessoa, mas uma construção estética em tudo vinculada ao que 

está em cena. Para que se desenvolva como tal, este produto estético (a personagem), 

vivificado pelo ator, depende do intercruzamento de três componentes: a corporalidade, 

a oralidade e a interioridade.  

Pode-se entender por corporalidade “tudo aquilo que é canalizado, pela 

utilização física do corpo do actor, ou passível de ser reunido nessa utilização, mesmo 

que, evidentemente, isso corresponda ao mais rigoroso estatismo.” (O BANDO, 2009, 

p. 114) 

Ou ainda: 

 

Esta noção define, ao mesmo tempo, o trabalho técnico de 
movimento específico para cada espetáculo: espaço cênico, 
oralidade, texto, objectos, música... Na prática, entendo a noção 
de corporalidade como uma perspectiva dramatúrgica a partir da 
qual se interroga o espetáculo no seu todo. (O BANDO, 2009, p. 
113) 

 

Já o conceito de oralidade, cujo significante está imediatamente inserido no de 

corporalidade engloba um:  

 

(...) campo de experimentação de novos recursos expressivos. 
Liberta da submissão ao significado, ou à ressonância 
psicológica das palavras, a Oralidade assim concebida permite 
que o actor se afaste da utilização quotidiana da sua voz, do seu 
padrão reconhecível, criando novas e inesperadas construções 
vocais. (O BANDO, 2009, p. 111-112) 
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Mas ambas as atividades corporais e vocais só fazem sentido se reconhecíveis e 

aceitas pelo espectador no contexto do espetáculo. Como sintetiza Teresa Lima, ao 

dizer: 

 

Só acredito numa prática teatral que seja credível para o 
espectador. O artifício pelo artifício não emociona nem seduz. 
Mas acredito também que a interioridade do actor, aquilo que 
faz dele um ser único, pode ser ativada por um timbre vocal, 
pela dinâmica de uma frase, por um ritmo, por uma respiração. 
É na inter-relação, nem sempre em consonância, dos três níveis 
de representação, que o actor se torna credível, por mais 
abstracto que seja o seu desempenho. (O BANDO, 2009, p. 111) 

 
 

Por suas palavras, a professora termina por conceituar o que pensa ser a 

interioridade (terceira vertente do trabalho do ator). Nota-se que a interioridade não tem 

uma faceta visível, não é corpo nem voz, mas se tece a partir do que de credível, no 

contexto do espetáculo, se faz com o corpo e a voz: 

 

‘Interioridade’ parece ser aquilo que credibiliza [porque 
autentica] a expressão física do actor [corpo e voz]. Apesar de 
‘interior’ a interioridade percepciona-se através dos sentidos do 
espectador, logo ela se manifesta física e exteriormente através 
dos olhos do actor, expressão facial, mãos, ritmo do corpo, voz, 
energia, etc. (O BANDO, 2009, p. 106) 

 

Credibilizar é um verbo que acaba se tornando recorrente quando falamos no 

trabalho do ator n’ O Bando, justamente porque tal atuação se instala na margem 

paradoxal de duas ações, de um lado, não imitar a realidade, o que significa que as 

vozes e modos de agir corporais nunca são naturais e cotidianos, por outro lado, tais 

expressões precisam estar em consonância com a formulação de uma criatura 

(personagem) que habita aquele espaço cênico e vive aquelas situações. Tornam-se, 
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portanto, credíveis ao público, no sentido de que são vistas como uma possibilidade de 

ser, dentro daquele contexto que não é a realidade ou o cotidiano, mas sim a encenação:  

 

Cada incorporação [corresponde] já a uma personagem definida, 
uma construção, modos de ser expressivos trabalhados em 
função da corporalidade, oralidade e interioridade [...] uma 
forma de ser e estar que sem ser espontânea e real mantém-se 
como credível, presente, autônoma106. (O BANDO, 2009, p. 
122) 
 
 

Através deste processo, o espectador envolve-se com as personagens, em certo 

aspecto, inverossímeis, porque, no entanto, elas são capazes (assim se espera que 

aconteça) de emocioná-lo, de fazê-lo reconhecer os traços afetivos existentes nelas, 

visto que apresentam um “comportamento coerente com o conflito da acção” e não 

aleatório ou alheio à peça. (O BANDO, 2009, p. 106). Quando isto ocorre, estamos 

diante da exposição/percepção da interioridade: 

 

O desafio do trabalho no bando como actor sempre foi o de 
tornar credíveis personagens não realistas mas cujo 
comportamento e conflitos estão no plano do real. O desafio de 
criar um registro corporal e vocal irreal, e uma interioridade que 
suporte o conflito e humanize os personagens, filtrando-os à 
realidade, à medida que a interioridade os aproxima dela107. (O 
BANDO, 2009, p. 106) 

 

Cremos que o entendimento destas dimensões se torna mais claro à medida que 

procedemos a uma análise de caso.  No tocante ao estudo destas dimensões do trabalho 

do ator em cena, a peça que melhor parece exemplificá-las é justamente “Os anjos”, 

sobre a qual a equipe técnica, atores e estudiosos se questionam:  

 

                                                           
106 Retirado do texto de Pedro Manuel, redigido em setembro de 2006, durante as Jornadas de Reflexão. 

Pedro Manuel atua como criador e formador de teatro, vindo a prestar particular atenção ao trabalho 
d’ O Bando, no tocante à análise do trabalho do ator no espetáculo Salário dos Poetas. 

107 Retirado da fala de Pedro Gil, criador teatral, assistente de encenação, encenador e ator. 
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como é possível um actor criar uma voz de personagem 
respondendo apenas a estímulos exteriores, tais como, um tubo 
(que se sopra), a palha, a caruma e a pedra (que se tocam), o 
cacto (que se observa); ou ainda como é possível encontrar o seu 
modo de andar, o seu grau de leveza por meio de exercícios de 
movimentos iniciados sempre em elementos reais e concretos do 
que o rodeia108? (O BANDO, 2009, p. 294) 

 

Foi exatamente assim que se deu a composição das personagens em “Os anjos”, 

isto é, a partir da primeira imagem cênica (portanto, exterior), a ponte, que os 

responsáveis pela corporalidade, oralidade e interioridade decidiram como seria a 

construção das personagens. Um trabalho, portanto, de simbiose, em que a descoberta 

de um aspecto da corporalidade leva a outro da oralidade e esta, por sua vez, influencia 

novamente na corporalidade. Por fim, estes dois componentes auxiliam na compreensão 

da interioridade109.  

Primeiramente, considerou-se o fato de que o texto de Teolinda sugere uma 

narrativa que se passa em um tempo imemorial, portanto, suspenso da realidade. Assim, 

Luca Aprea, responsável pela corporalidade, exacerba a flutuação das personagens, que 

já se moveriam em um plano acima dos espectadores na ponte, reafirmando o caráter 

irreal das mesmas, as quais atuariam, não como pessoas, mas arquétipos, ícones do 

imaginário: 

 

A ideia que guiou o trabalho de composição dos actores foi a do 
voo materializada pela aplicação de pés postiços à altura da tíbia 
e portanto elevados do solo. Os fatos que tombavam em cima 
dos pés postiços contribuíam a dar a ilusão da suspensão. (O 
BANDO, 2009. p. 155) 

 
                                                           
108 Retirado do texto “Impressões”, de Joaquim Paulo Nogueira – dramaturgo e animador teatral, editor 

do site Escrita Teatral. 
109 Descrever separadamente estas etapas do trabalho dos atores é uma tarefa que se realiza em um terreno 

pouco preciso dado ao caráter verdadeiramente simbiótico das mesmas. Assim, durante os ensaios, à 
medida que surgem novos aspectos referentes a uma das três componentes, oralidade, corporalidade 
ou interioridade, ocorre a complementação, tal como uma resposta orgânica, das outras duas 
componentes. Porém, através de nossas pesquisas e entrevistas com os membros do Grupo Teatral, as 
referidas componentes seguiram aproximadamente esta ordem de desenvolvimento e resultados. 
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Este aspecto de flutuação terminaria por gerar outras interpretações, tal como a 

que ocorreu a uma espectadora privilegiada, a autora Teolinda Gersão: 

 

E os actores andavam por ali com uns sapatos muito altos, 
parecidos com aqueles japoneses do teatro Kabuki, estavam em 
um nível acima dos espectadores, com as mãos com umas luvas 
de lã e agiam como se fossem bonecos, portanto, com um lado 
caricatural muito forte110. 

 

A ilusão ótica experimentada pela escritora, por meio da qual associa os 

movimentos dos atores ao teatro japonês, pode não ser aleatória, pois, como destaca 

Barthes, no teatro oriental, notadamente em o Nô japonês: 

 

a expressão dos sentimentos é severamente codificada (...) a 
norma é que o ator mate o movimento natural para se submeter 
inteiramente à inteligência coletiva de seu público. Com certeza, 
a experiência japonesa não é, para nós, um modelo absoluto 
(cada coisa só vale dentro da sua história), é simplesmente um 
convite a colocar em dúvida a ontologia do ator na qual estamos 
vaidosamente instalados. (2007, p. 105) 

 

Logo, este movimento condicionado pela utilização de pés postiços reforça algo 

bastante presente no teatro oriental: a “arte do ator estilizado”, em oposição “à imitação 

psicológica” tão presente na dramaturgia ocidental: 

 

Nossa arte tradicional (romântica, burguesa, realista, quanto a 
esse ponto é tudo a mesma coisa) quer essencialmente envicar o 
ator e espectador numa mesma visão psicológica do papel; o 
ideal, para ele [este tipo de teatro], é suprimir toda a distância 
entre a personagem, seu intérprete e seu espectador, é uma arte 
da participação total. (BARTHES, 2007, p. 107) 

 

                                                           
110 Entrevista à Teolinda (Apêndice 8.1, p.208-218) 
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Barthes lembra ainda que esta tendência ocidental foi bastante questionada por 

Bertolt Brecht (teórico teatral inspirador de diversas postulações estéticas do teatro 

contemporâneo) que solicita aos seus atores uma interpretação diferente, proibindo-lhes 

de se colocarem na pele da personagem: 

 
(...) sugere-lhes subentender antes de cada réplica ‘Estou 
contando ao espectador que a personagem que represento 
respondeu...’; a participação visceral é cortada, o ator toma 
distância: ele representa ‘certo’, pois sua técnica deve reproduzir 
com exatidão uma ideia inteligível do papel, mas não se perde 
no humor da personagem e não leva de maneira inconsiderada o 
espectador à degustação cega de uma condição psicológica que 
não teria outra saída senão o mimetismo do ator. Para Brecht, o 
plano de referência do ator não é uma interioridade eterna sem 
relação com a própria circunstância do espetáculo, é a 
inteligência do público, essa espécie de projeto coletivo, que 
deve, por si só, justificar a peça. (BARTHES, 2007, p. 107)  

 

Com o objetivo de acentuar a distância em relação a este tipo de postura 

altamente mimética e reforçar o caráter estilizado da encenação, condizente com o 

aspecto físico das personagens de “Os anjos”, foi planejado que suas vozes soassem 

também bastante transpostas, não naturais. Para tanto, Teresa Lima, responsável pela 

oralidade, auxilia os atores a encontrarem a voz mais apropriada para as personagens, 

levando em conta todos os aspectos exteriores já postos em cena, neste caso, sobretudo 

a ponte (condicionante-síntese da história) e o som do instrumento que saía pelos tubos 

instalados ao longo da mesma. Optou-se por, primordialmente, ouvir o som do sopro 

nos tubos e a partir de tons, de grave e agudo, encontrar o registro vocal que melhor 

caracterizaria a personagem representada e o seu papel na história111.  

Deste modo, a mãe desequilibrada apresenta um registro vocal bastante agudo, 

mais próximo ao canto do que à fala; o pai, que raramente fala, apresenta uma voz 

                                                           
111 Quanto ao texto da peça, este obedeceu à escrita literária de Os anjos, sendo apenas inserido, por 

vezes, em ordem diferente da original ou sendo incorporado como fala de uma personagem, a fim de 
torná-lo mais dinâmico no contexto teatral. 
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engasgada, que oscila entre o grave e o agudo, uma voz que não se sustenta, tal como 

ele não sustenta emocionalmente a família; o padre mantém uma voz sempre maliciosa, 

o avô tem uma voz bastante soprada, porque está velho e doente, mas é uma figura 

alegre, viveu muito bem, apenas seu corpo não tem mais forças, portanto, há uma 

impossibilidade física mesmo de falar. Já a voz da menina, a protagonista Uma menina 

como uma filha, é bastante grave e tensa, como se carregasse um fardo pesado demais. 

A ideia é passar a impressão de que sustenta/suporta o peso pela ausência de estrutura 

da família, por isto sua voz é tão “dura”.  

Utilizando-se desta voz dissonante posta na condição de criança à espera de 

fazer a primeira comunhão, a personagem chama o público para o seu olhar, como se 

dissesse: “vejam o que está a me acontecer”,112afinal, ao longo da peça, a menina 

assume cada vez mais responsabilidades, como tomar conta da mãe e comprar 

alimentos. Sobretudo, é dela também a tarefa de narrar o que se passa na família, por 

isto é a única que vê o público como habitantes de sua aldeia.  

Além de caracterizar as personagens, o artifício vocálico transposto serviu 

igualmente para modular diferentes momentos do espetáculo, notadamente a resolução 

do conflito principal: a relação da mãe com a filha e o surgimento da figura do anjo em 

suas vidas. Para marcar esta reconciliação, as personagens da mãe e da filha, que 

inicialmente possuíam registros vocálicos bastante distintos, a bem dizer opostos, o 

primeiro extremamente agudo e o segundo bastante grave, pouco a pouco, à medida que 

vão apaziguando seus conflitos, encontram uma nova forma de expressar sua 

interioridade em uma voz média, humanamente equilibrada e exatamente igual. Com 

isto, o espaço da ponte - antes visto como uma via sem saída - passa, no nosso entender, 

a representar a união e o equilíbrio de ambas as mulheres.  

                                                           
112 Entrevista a João Brites (Apêndice 8.2, p.219-225)  
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Concomitantemente a esse trabalho de encontro da voz das personagens, os 

atores puderam criar os modos corporais de sua atuação, como iriam andar ou 

gesticular, sempre em consonância com os registros vocais atingidos.  Sendo assim, 

para a menina caberia um posicionamento duro, incompatível com sua aparência 

feminina; o avô apresentaria uma fraqueza física, mesmo quando demonstrasse alegria 

moral; o pai, um modo oscilante ou indeciso de agir, e a mãe agiria 

desequilibradamente, sempre pronta a cair do estreito espaço da ponte. E como marca 

do desencontro entre seus membros e do desequilíbrio afinal de toda a família, sempre 

que se reuniam para comer, apresentavam um comportamento desajustado, aflitivo, não 

imediatamente identificável com o ato de mastigar e engolir: 

 
Quem iria supor que andar às voltas com as mãos em frente do 
peito, e depois parar, para engolir com ruído uma bola de ar, 
significava comer a sopa. O que era curioso é que, com a 
repetição, o espectador acabava por decodificar os gestos. Isso 
conferia ao público uma apreensão lúdica do espetáculo. 
(WERNECK & BRILHANTE, 2009, p. 278) 

 

É interessante notar que, em contraste com a presença de detalhes pictóricos ou 

do cuidado com o figurino das personagens e seus bordados, temos na vivência do ator 

em cena um despojamento de utensílios, até mesmo daqueles considerados estritamente 

necessários. Tal artifício proporcionou “criar uma linguagem corporal que evitava a 

representação mimética dos objectos e acabou por estruturar um código gestual 

totalmente imprevisível” (WERNECK & BRILHANTE, 2009, p. 278) 

 Em relação ao trabalho de interioridade, ele parece ter se processado na 

passagem de um comportamento demasiadamente arquetípico das personagens para a 

vivência de emoções humanas. Tal processo fica evidente no encontro de vozes da mãe 

e da filha, pois, à medida que suavizam suas vozes, atingem uma sonoridade possível, 
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assim como seus posicionamentos/comportamentos passam a ser menos caricaturais e 

mais humanizados.  

 

4.2.3 – A leitura do guião: um possível recontar  

 

Resulta a peça, portanto, de uma simbiose entre cenário, palavras (ou sua 

ausência) e ações, cuja percepção torna-se mais clara quando se empreende a leitura do 

guião de “Os anjos”.  Entende-se por guião113 das peças de O Bando um texto composto 

de três colunas, a primeira referente aos diálogos, a segunda, à descrição das ações e a 

terceira, aos efeitos cênicos.  Considera-se que as “duas últimas colunas nunca 

pretendem fixar uma explicação tecnicista ou uma ilustração mais ou menos 

imaginativa do que está expresso, mas são componentes poéticas, prolongamentos não 

ditos, do texto dito”. (O BANDO, 2009, p.32) 

Ao partir de uma leitura não técnica deste texto, mas bastante calcada nas 

componentes poéticas (ambientação, descrição dos efeitos cênicos) e, por vezes, falas 

das personagens, destacamos algumas vertentes da encenação.  

Inicialmente, observa-se que a peça é dividida em três partes, a saber: “O 

silêncio enigmático da liturgia ancestral”, “A sabedoria do avô doente” e “A salvação 

da mãe é o remédio do avô”. As personagens chamam-se: “Uma mulher como uma 

mãe”, “Uma menina como uma filha”, “Um homem como um pai”, “Um santo como 

médico da vila” e “Um velho como um avô”. Nomes que, a priori, evidenciam o caráter 

amplamente representativo e coletivo da peça, visto que substantivos comuns unem-se à 

conjunção “como” e à indefinição (indiferenciação) dos artigos “um/uma”. Não se trata 

de uma determinada mãe, filha ou um determinado pai, santo ou avô, mas de um “como 

                                                           
113 Ver páginas ilustrativas do guião, em Anexo 9.4, p.231-246.  
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se fosse”, algo que, por si só, remete-nos à brincadeira do “faz de conta”. Além disso, a 

ausência de nomes provoca uma autorreferencialidade dramática similar ao efeito 

brechtiano do distanciamento, ativando uma recepção reflexiva da obra. Logo, o caráter 

lúdico e representativo se reafirma e afasta a peça de uma representação mimética do 

real, seja através das mãos e pés de bonecos utilizados pelos atores, seja pelo 

comportamento e vozes assumidamente não naturais ou ainda pelo aspecto onírico dos 

espaços em suspensão na ponte, designados por “casa”, “pedras”, “nuvens” e suas 

combinações “pedras e casa”, “casa e nuvens”. Lugares estes que ganham relevo, à 

medida que as personagens transitam em espaços concebidos comumente como mais 

vinculados ao real (pedras) ou ao imaginário (nuvens), sendo a casa um espaço de 

fronteira entre estas duas dimensões.  

Desta compreensão mais geral da dramaturgia, destacamos algumas cenas do 

guião. Comecemos pela cena com a qual também se inicia a peça114: 

 
 
 

Imobilidade à lareira 
 
A noite parece a imagem de um pintor naife que representa uma 
cerimónia ancestral. A cena é como um quadro de um retábulo, 
ou de um ex-voto em agradecimento de um milagre cumprido. 
Uma mulher está sentada sozinha, numa aparente imobilidade, 
junto de uma frágil ladeira acesa. Música 01: A brisa – Bordão 
de ar soprado; iconografia religiosa; ladeira da aldeia 
Entra o público 
Os imperceptíveis movimentos dão-nos a certeza de que estamos 
afinal perante uma pessoa viva que respira e suspira. 
Está sentada no chão olhando na sua frente sem pestanejar, 
como se quisesse cair dentro do lume. Às vezes estende as mãos 
sobre as chamas, até se queimar115. 

 

A cena lembra-nos uma cerimônia religiosa e remete-nos particularmente a uma 

das muitas descrições realizadas por Leite Vasconcellos, em Etnografia Portuguesa:116 
                                                           
114 Nas citações da peça, utilizaremos o itálico para representar as colunas dois e três do guião. 
115 Parte do guião da peça “Os anjos”, p.2 (Anexo 9.4, p.231-246). 
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“ao escurecer, colocam-se brasas fora da igreja, à entrada, e um diácono, vem acender 

um círio; entra-se depois no templo ao som de um hino, Lumen Christi, e o círio é 

colocado ao lado do altar-mor”.  (VASCONCELLOS, 1982, p. 173) 

Por sua apresentação estética, a cena reproduz o que poderiam ser os passos do 

citado ritual, entretanto, o que é apresentado não é um ato litúrgico, mas já a síntese do 

conflito em torno do qual irão se desenrolar as próximas ações, um jogo de aparências e 

essências na cambiante fronteira entre a tradição, o sagrado e o profano. Afinal, neste 

momento, o público se depara com um cenário que sugere a atmosfera religiosa, 

marcada por um enquadramento da atriz “como [se estivesse em] quadro de retábulo”, 

isto é, emoldurada em uma cena religiosa. Também os ex-votos, elementos que 

representam um milagre alcançado, são dispostos neste espaço.  

Uma mulher está presente, mas não parece ainda uma pessoa viva e sim parte da 

iconografia. Ela comporta-se de maneira contida, como se de um momento de reza se 

tratasse. Toda a cena é descrita (ou pressentida) pela expressão “como”, pois se percebe 

que, embora se apresente a cena “como um quadro de retábulo”, ela não o é 

efetivamente. Porque a cena não se traduz em uma gravura inanimada, mas apresenta 

um amálgama perturbador da mulher com o cenário. Neste primeiro instante da peça, à 

luz do que sugere o título da cena “Liturgia ancestral”, desnuda-se a vertente paradoxal 

da mulher diante do fogo - sua não pacificação - o que já nos aponta para a ineficiência 

da doutrina religiosa. Afinal, a mulher comporta-se como elemento não legitimador da 

liturgia ancestral, pois não está em estado de paz e sim de inquietação perante o fogo, 

que a atrai. Aqui o fogo ganha o caráter ambivalente com que irá ser grafado em 

diversos momentos do espetáculo, conforme a releitura de diferentes acepções 

populares:  

                                                                                                                                                                          
116 Todas estas citações referentes à obra Etnografia Portuguesa foram retiradas das pesquisas realizadas 

pelo grupo O Bando, quando da montagem da encenação. 
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O fogo é elemento essencial da casa, por tradição, pelo que diz 
‘uma povoação de tantos fogos’. É pois sinal de habitação. O 
fogo constitui elemento purificador. O aspecto divino do fogo 
não desapareceu da alma do povo, que continua a atribuir-lhe 
poder sobrenatural (...). Os objectos sagrados que se inutilizam 
devem ser queimados. Afirma-se (passim) que não deve dizer-se 
‘o diabo do lume’ nem ‘o diabo da luz’, porque é pecado (...). 
Cuspir no lume é pecado, porque o lume saiu da boca de um 
anjo. (VASCONCELLOS, 1982, p. 174-175). 

 

Significações ligadas tanto ao universo sacro, já que popularmente se acredita 

que “o lume saiu da boca do anjo”, quanto outras, imbuídas de um caráter profano, por 

exemplo, quando no norte de Portugal se diz que o “fumo se dirige para as pessoas 

formosas” ou quando se fala, na Catalunha, que “algumas mulheres, em geral mulheres 

histéricas, têm o costume de comer cinza ou gesso” (VASCONCELLOS, 1982, p. 178).  

Entretanto, uma frase listada como motivador da dramaturgia revela-se contrária 

a este pensamento catalão, ao mencionar: “Ela está normal e a ligação dela com o fogo é 

a representação desse facto que está a existir117.” Portanto, para além das conotações 

sagradas ou profanas, na peça, o elemento fogo aponta para o desajuste da personagem 

apenas a um papel social (esposa e mãe), ao mesmo tempo em que representa a sua 

força vital (capacidade de desejar). 

Compreendida a configuração estética da peça, que se cola sempre em uma 

possibilidade de re-leitura dos elementos da tradição, passamos ao meio da encenação e, 

neste instante, faremos uso de uma longa citação, pois nos parece que seja um dos 

momentos essenciais ao entendimento de como a montagem resultou em uma forma 

singular de contar a história gersiana: 

 

Escuro e esconderijo    Caminho das nuvens 
 

                                                           
117 Documento da reunião do grupo. (Anexo 9.4, p.232-234) 
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Uma mulher como uma mãe – Falo, ninguém me responde 
/Olho, não vejo ninguém/... 

Inesperadamente a mãe esgueira-se sem a filha a ver e 
desaparece. 

 
Mãe vai para ver o anjo 
A filha se dá conta que a mãe não está em casa e corre de 

um lado para o outro sem tino e espavorida. Sai de casa e 
procura-a nos caminhos. A filha desaparece no escuro. 

 
Molho de lenhas    Caminho das pedras 
 
O pai aparece no escuro sem o machado mas com uma 

braçada de lenha que leva para a casa. 
  
Ninguém à lareira   Casa 
 
Um homem como um pai – Isto assim não pode ser. Como 

é que assim se pode viver? Ó mulher! Mulher!? 
O pai dá por falta da Mulher e procura-a em casa por todo 

o lado. Também não encontra a filha e por isso chama por elas. 
 
Faca da cozinha   Caminho das nuvens 
 
 Uma menina como uma filha – Pai! Pai! Ó meu pai! 
 A filha fala do escuro da noite 
 Um homem como um pai - Onde estás minha filha? 
  Ao ouvir a voz da filha, o pai sai para a rua e procura-a 

nos caminhos 
 Uma menina como uma filha - Estou aqui meu pai! 
O pai corre a toda pressa desmedidamente ansioso e 

desaparece no escuro. 
  Um homem como um pai - Onde está a faca da cozinha? 
Houve um dia em que cortou os pulsos com a faca da 

cozinha e a encontramos numa poça de sangue, debaixo da 
nespereira. 

Uma menina como uma filha - Está aqui! Minha mãe está 
aqui. 

Estancam o sangue, o melhor que podem118. (...) 
 

A primeira cena desta sequência destaca o canto119 de Uma mulher como uma 

mãe, vindo de um lugar não visto, escuro. Trata-se de uma pequena canção que será 

                                                           

118 Parte do guião da peça, p.10 (Anexo 9.4, p.231-246) 
119 Outra possível semelhança da peça com o teatro épico que “não se propõe [a] desenvolver ações. Mas 

representar condições. Ele atinge essas condições (...) na medida em que interrompe a ação. 
Recordem-se as canções, cuja principal tarefa é interromper a ação. (...)”, no sentido mesmo de 
“combate [r] sistematicamente qualquer ilusão por parte do público.” (BENJAMIN, 1996, p.133) 
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muitas vezes entoada, sempre que a personagem se puser a sonhar diante da lareira, 

funcionando como uma espécie de código de sua alienação com o entorno (sem espaço 

para o desejo): “Falo, ninguém me responde /Olho, não vejo ninguém (...).” 

De fato, está alheada do real familiar e, portanto, foge, sai da casa na direção do 

caminho das nuvens, em busca do anjo. A fuga da mãe, como de costume, tem 

ressonância na filha que a segue, vendo-se obrigada a refazer seus passos a ”filha 

desaparece [também] no escuro”. Imediatamente depois, quem aparece em cena, vindo 

de outro espaço escuro no caminho de pedras, é o pai, curiosamente sem o machado que 

levara para cortar a lenha, mas com um molho de lenhas. Então, alguns espectadores 

possivelmente poderiam ter se perguntado: onde ficou o machado?  

O homem então se põe a repetir frases rimadas (muitas vezes reditas durante a 

peça), quase também ele a cantarolar uma espécie de lengalenga: “Isto assim não pode 

ser. Como é que assim se pode viver? Ó mulher! Mulher!?” Mas, curiosamente, ao 

perceber que a mulher e a filha não estão em casa, para além de chamá-las,  pergunta: 

“Onde está a faca da cozinha?”  Logo, verbaliza uma pergunta sobre um elemento 

cortante em oposição ao silêncio com relação ao sumiço do machado. Não deixa de ser 

instigante ao leitor/espectador atento à percepção de que ambos têm a função de cindir, 

cortar, retirar a vida, mas que se nota apenas a ausência de um deles. Talvez uma 

resposta possível nos seja dada pelas observações do encenador João Brites: 

 
O pai parte sempre com o machado e volta sempre com um 
molho de lenha; o machado e o molho vão mudando de cor 
subtilmente; quando vai à taberna volta com uma garrafa; 
quando se vai à aldeia, leva-se um saco vazio e traz-se um saco 
cheio, que se pousa em casa e desaparece sempre, como se fosse 
consumido120. 

                                                           
120 Extraído do documento da segunda reunião de trabalho da peça, realizada em 17 de março de 2003. 

(Anexo 9.4, p.232-234) 
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Parece-nos que o pai, tal como no conto de Teolinda, esforçava-se por sustentar 

a família e traz consigo recursos materiais, diretamente relacionados à sobrevivência 

física de seus membros (lenha para fazer fogo e comida). No entanto, estes bens de 

primeira necessidade são consumidos instantânea e nervosamente, restando o 

desequilíbrio emocional e este se mantém, mesmo perante as sucessivas tentativas de 

Um homem como um marido fazer com que a mulher tomasse os pós, receitados por 

Um santo como médico da vila.  

Assim também a relação do machado e da faca parece ser próxima daquela da 

água, atirada pelo marido no fogo da lareira. Neste caso, o elemento água não é 

suficientemente forte para suplementar o outro, o fogo. Isto é, uma impotência 

simbólica que na peça d’O Bando pode ser lida também através do sumiço do machado 

e do subsequente surgimento da faca da cozinha.  A encenação sugere que o machado 

dá lugar à faca, pois ele some no escuro do caminho das pedras, enquanto a faca, ou 

melhor, o seu resultado, o corte no pulso de Uma mulher como uma mãe, revela-se no 

escuro do caminho das nuvens. Realiza-se nesta cena, a nosso ver, um trabalho de 

antagonismos, propiciado por uma leitura metonímica, na qual o machado toma o lugar 

do trabalho (lenha, comida, sustento primário da família) e a faca o lugar do desejo. Em 

outras palavras, a garantia patriarcalizada do pão não se traduz em garantia de 

felicidade, bem ao contrário, em virtude de só saber lidar com o que é concreto 

(sobrevivência material), o pai se manteve afastado da mulher e de um tempo em que 

esta se entregava a pequenos prazeres como dançar ao som da concertina. Tempos que 

se mantêm como chaves de leitura dos desejos da mãe e que estão gravados nos retratos 

encontrados por Uma menina como uma filha. 

Observa-se igualmente que a mulher relaciona-se sempre de modo diverso do 

marido com a natureza. Para ele, as árvores são fontes de sustento, não gosta de cortá-
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las, mas o dinheiro se tem de ganhar, então estabelece uma relação mais ou menos 

lógica com a natureza, ao passo que a mulher vê nos elementos naturais um 

correspondente passional, corta-se embaixo da nespereira, vive caindo da ravina e 

sujando os cabelos de terra, porque ela é atraída pelo solo com o qual estabelece uma 

espécie de ciclo simbiótico, e não será por acaso que, mais tarde, nas mudanças de lua 

irá ao “encontro com os anjos”. 

Outro aspecto relevante da cena refere-se ao jogo de iluminação na ponte, pois é 

para o escuro que a mãe foge e por extensão a filha, que a segue; no escuro, as árvores 

são cortadas e viram lenhas, que mais tarde se transmutam em chamas. O escuro 

representa assim o espaço do não visto, mantendo sempre uma atmosfera velada e 

potencializando o jogo de esconde e mostra da representação teatral, tão cara à proposta 

lúdica do grupo, e também presente, como vimos, na escrita de Teolinda. Afinal, no 

texto como na peça, a história nos é contada (ou mostrada) por uma criança cujo 

discurso frequentemente resvala nos interditos do mundo adulto.  

A fim de conceder destaque a esta proposta de contação de história de uma 

criança, neste caso para um público de todas as idades, O Bando pensou em soluções 

cênicas, como a seguinte, para estruturar o espetáculo: 

 
Pulsos abertos    Caminho de nuvens 
 
Uma viagem penosa carregando a mãe 
Uma mulher como uma mãe - Que noite serena/ que lindo luar/ 
Uma menina como uma filha - Põm. Põm. Põm. Põm. Põm. 
Põm. 
A filha canta colocando-se outra vez de pé, ostensivamente à 
frente da mãe 
Uma mulher como uma mãe - Põm. Põm. Põm. Põm. Põm. 
Põm121. 

 
 

                                                           
121 Parte do guião da peça, p.10. (Anexo 9.4, p.231-246) 



 
179 

Desta cena, convém destacar o espírito geral da adaptação, que, segundo o 

grupo, deveria ter como diretriz o “brincar entre elas” (as personagens de mãe e filha) 

para “o ambiente geral do espetáculo não cair no dramatismo, mas numa coisa mais 

leve122”, porque a “história não é o texto, são as brincadeiras, as lengalengas.” De fato, a 

quebra de um clima dramático se dá pelo paralelismo de duas sonoridades diversas: a 

cancioneta da mãe, expressa com voz bastante aguda: “Que noite serena/ que lindo luar” 

e o som que mais se assemelha aos “instrumentos de uma banda filarmônica123”, 

emitido pela filha: “põm, põm, põm, põm, põm, põm”. A menina frequentemente 

produzia estes sons, objetivando “talvez não ouvir124”, sobretudo as canções de luar da 

mãe. Mas tal paradoxo também tende à dissolução, já que a mãe, em seguida, põe-se a 

repetir o mesmo som (põm, põm, põm, põm, põm, põm), porque também ela não 

precisa obedecer ao registro do real. Aliás, de nenhuma personagem deve-se esperar 

uma coerência comportamental, uma vez que agem como bonecos gigantes, 

representações de uma história e não estão ali para apresentar mimeticamente a 

realidade. Desta forma, o grupo apresenta os conflitos familiares por meio de 

brincadeiras e consegue atingir o objetivo principal da Companhia, agregar um público 

de todas as idades, inclusive as crianças a partir de seis anos: 

   

A versão cénica de João Brites traduz-se numa vertente cómica 
e onírica do texto; as personagens são bonecos com pés e mãos 
gigantes como se de quadros da banda desenhada se tratasse. 
Toda a acção é tratada como subjectividade, o que permite uma 
leitura acessível às camadas mais jovens125. 

 

                                                           
122 Extraído do documento da segunda reunião de trabalho d’O Bando. (Anexo 9.4, p.232-234) 
123Parte do guião da peça, p.10. (Anexo 9.4, p.231-246) 
124 Parte do Guião da peça, p.06. (Anexo 9.4, p.231-246) 
125 Documento de requerimento para classificação de peças teatrais, destinado ao Ministério da Cultura, 

expedido em 07 de maio de 2003. (Anexo 9.3, p.230) 
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Mas as canções, para lá do efeito lúdico de construir o espetáculo dentro de uma 

ambientação cara ao público infantojuvenil, servem de códigos para o desvelamento do 

não dito ou visto em cena, podendo referir-se ao que se conhece por indício em termos 

narrativos: 

 

Na proposta de Barthes, os indícios [índices] são unidades 
integrativas, isto é, unidades cuja funcionalidade se satura num 
nível superior de descrição e análise. Não se concatenam 
linearmente, antes adquirem o seu valor no quadro da 
interpretação global da história. (REIS & LOPES, 2007, p. 202) 

 

Neste sentido, destacam-se duas componentes da peça, a primeira se relaciona 

com a cena que passamos a descrever: 

 

Tratamento da mãe  
O pai dá os tais pós. Sem ser vista a mãe cospe os pós para não 
fazerem efeito. A filha aproveita a situação para cantarolar. 
Música 04B: Os pós – Canto à Sª dos Remédios126  
Uma menina como uma filha – Minha mãe toma e volta a tomar/ 
Pós de dormir que a fazem sonhar/ Dorme de dia e volta a 
dormir/ Depois acorda e desata a fugir/  
O pai procura outro machado127 

 

Trata-se da confrontação entre o sagrado e o profano, bem como a ligação 

bastante característica de tempos ancestrais e de espaços rurais, da medicina com a 

religião, uma vez que os pós são remédios receitados pela personagem Um santo como 

médico da vila. Nesta situação, religião e medicina representam uma ordem ou saber 

instituído, porém, nem os pós (remédios) nem as orações são capazes de curar a mulher 

                                                           
126Constitui-se como uma das muitas invocações de Maria, mãe de Jesus. Em sua homenagem, foi 

construído, nos Açores, o Solar Nossa Senhora dos Remédios e um santuário em Lamego, Portugal, o 
que demonstra seu prestígio no imaginário católico. 

127
 Parte do guião da peça, p.11. (Anexo 9.4, p.231-246) 
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ou equilibrar a família, prova disto é a repetição de comportamentos desequilibrados da 

mãe que “cospe”, da filha que cantarola o infortúnio da mãe e do pai que não consegue 

fazer com que esposa e filha lhe obedeçam e torna a procurar o machado. 

Na verdade, a peça em vários momentos evidencia que o equilíbrio da vida e a 

sua sapiência não estão apenas relacionados ao sustento material (trabalho-machado), à 

religião institucionalizada (Igreja e demais elementos religiosos), nem mesmo à escola 

(lembremos que a filha é rechaçada por não saber ler). Mas então ecoa uma pergunta 

pelo público: o que fará com que a mãe se cure, se é que está doente? Bem, a resposta 

pode estar em uma cancioneta insistentemente pronunciada pela mulher e que constitui 

a segunda componente de desvelamento da peça:  

 

Noite serena 

Que noite serena 
Que lindo luar 
Que linda barquinha 
Que eu vejo no mar 
Vem, vem, oh meu anjo 
Fujamos d’aqui 
Que a noite está bela 
O amor nos sorri. 

 
 

Observemos que, para além de ser uma opereta já diluída no imaginário popular- 

infantil, portanto, facilmente verbalizada nas brincadeiras de lengalengas, a pequena 

canção traz em sua letra a chave para o entendimento daquilo que aflige a mãe: o amor 

por um anjo (um homem), dessacralizado, porque capaz de fugir com ela. Em outras 

palavras, o termo toma o lugar do nome de um amado, com quem Uma mulher como 

uma mãe deseja fugir durante o luar. Nota-se também, pela letra da música, que esta é 

uma situação cíclica, logo circunscrita por um período de tempo: uma fuga que acontece 

sempre e apenas durante o luar. 
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Na parte final da peça, “A salvação da mãe é o remédio do avô”, ratifica-se a 

importância desses elementos pictóricos e musicais, no que concerne ao entendimento 

da encenação, pois, além dos já citados ambientes da peça, Casa-pedras-nuvens, estes 

componentes reafirmam o que insinuava a canção de luar, conforme se demonstra neste 

quadro: 

 

Casa e nuvens     
Lua que vai enchendo      
Pai parte de lado nenhum 
Bordão sem destino 
Nuvens    
Sair quando a lua muda       
Casa        
Chamas que dançam 
Nuvens 
Mãe vai ver o anjo 
Órgão voz de contentação 
 
Nuvens 
Andar de dançarina 
Órgão e forja do prazer 
Mãe volta do anjo 
Cheiro a fumo 
Ir num só pé  
Mãe e filha vão à missa 
Igreja      
Leituras não vigiadas 
Coros de denunciação 
Pedras    
Vir noutro pé 
 

 

Aqui a mudança da lua marca a saída do pai e da mãe, cada um com um 

propósito (ou sua ausência), evidenciado pelo “bordão sem destino” e “órgão voz de 

contentação”. Nota-se que o encadeamento das ações da mãe entrelaça-se com o fogo – 

primeiro as chamas dançam para que depois aconteça o “andar de dançarina”. Neste 

enlace, o simbólico e o real parecem se tocar: a mulher volta à sua casa, após o luar 

(novamente remetendo à canção), “com cheiro de fumo”, o que se insinua é que tenha 
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de fato caído para dentro do lume. Uma queda reconhecida como prazerosa, tendo em 

vista o som do “órgão” a representar a “forja do prazer” (não nos esqueçamos de que a 

própria conotação da palavra forja conduz à ideia de enlace e de transformação).  

Em seguida ao regresso da mãe, é-nos anunciada a sua ida e posterior retorno 

com a filha da igreja (observe-se que não pelo caminho das nuvens, mas das pedras). 

Uma ação marcada por passos de “vir noutro pé”, o que já indicia uma mudança de 

postura neste movimento de ida-volta. Afinal, na igreja, ocorre a confrontação entre as 

leituras cristãs e as leituras não vigiadas da menina, representadas pelo som que ecoa 

dos “coros de denunciação”. Mas à margem da atitude censora do padre em relação à 

narrativa de Maomé lida pela menina, a jovem descobre que a leitura é como uma 

história que se pode ouvir muitas vezes através da lembrança, independe de a termos 

perto dos olhos. Neste instante, soa mais uma vez “o órgão e a forja do prazer” 

(similaridades dos prazeres: da amante – mãe e da leitora – filha): 

 
 
Mãe e filha vêm da missa 
Páginas arrancadas  
Casa  
Ouvir ler o almanaque 
Órgão e forja do prazer 
 

 

Posteriormente, observa-se um paralelismo de caráter antitético “Grande 

expectativa” e “Grande desilusão”, atribuído àquilo que se esperava e o que de fato se 

obteve da experiência da primeira comunhão.  Ouvem-se neste momento os “Coros de 

maldição” e os “passos perdidos” do pai que “volta de lado nenhum”:  

 

Pedras 
Grande expectativa 
Mãe e filha vão à missa 
Igreja 
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Primeira comunhão 
Grande desilusão 
Coros de maldição 
Mãe e filha vêm da missa 
Casa e pedras 
Passos perdidos 
Pai volta de lado nenhum 
Casa 
Quase o costume 
Reza não traz revelação 
Bordão com destino 
 
 
 

Porém, a configuração musical da cena seguinte anuncia em seu “Bordão com 

destino” que, se a “Reza não traz revelação”, a compreensão pode fazê-lo, pois a 

menina, tal como no momento em que aprendeu a ler, consegue estabelecer associações, 

desta vez entre o comportamento materno e outros índices (pagãos) como o “Retrato 

escondido”, no qual a mãe e Serafim dançavam. A percepção deste fato, mais do que 

servir para desvendar o possível adultério da mãe, revela a Uma menina como uma filha 

o porquê do novo estado de ânimo da mulher, que agora não se comportava mais de 

maneira desequilibrada (prova disto é a ausência da canção de luar e o tom pacificado 

de sua voz) e que isto está acima do certo e do errado moralmente 

ensinados/aprendidos.  O resultado deste amadurecimento da menina é expresso 

também em sua voz, que perde o tom grave, para se harmonizar e igualar ao da mãe, 

uma marca, segundo João Brites, da “evolução da miúda trazendo algo da mãe, mas 

sendo diferente, pois sabe mais que a própria mãe128”, já que é capaz de refletir sobre 

este processo de mudança e não apenas vivê-lo: 

 
 
Casa 
Retrato escondido 
Não é o fim do mundo 
Contente por ter nascido 

                                                           
128 Extraído do documento de reunião de trabalho d’O Bando. (Anexo 9.4, p.232-234) 
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Órgão e voz da sabedoria popular 
Retábulo duma promessa129(grifo nosso) 

 
 
Uma vez estabelecida esta leitura em sentido mais amplo da vida e que se 

resume em “Contente por ter nascido”, a encenação se encerra com o mesmo motivo 

cênico com o qual se iniciou, ou seja, com um retábulo, mas, desta vez, não se trata de 

uma representação vazia e sim a simbologia de um verdadeiro “milagre” (no sentido de 

transformação) digno de ser grafado no “Retábulo duma promessa”. E ratificando a 

moral desta história, por fim, saúda-se o público com o “Órgão e voz da sabedoria 

popular”, seja esta de raiz cristã, pagã, multiforme. 

 

4.3 – A releitura do texto gersiano a partir da peça “Os anjos” 

 

A adaptação teatral empreendida pelo grupo O Bando mais do que amplificar a 

leitura do texto de Teolinda Gersão para os palcos, levando-o a um público mais vasto, 

provoca-lhe uma efetiva releitura, no sentido de problematizar ou reinterpretar aspectos 

do texto nem sempre evidentes no ato solitário de ler. Dito de outra forma, o que se 

buscou no estudo desta encenação não foi observar a exatidão ou respeito ao texto 

adaptado, nem mesmo as similitudes entre este e o original literário, mas sim que 

contribuições estéticas e semânticas, inerentes a este teatro, se podem agregar ao conto 

gersiano, tomando-o sob outras perspectivas. 

Comecemos nossa reflexão pela principal máquina de cena apresentada, a ponte 

estreitíssima e suspensa. O primeiro e principal aspecto a salientar neste objeto 

sintetizador da peça é o seu caráter simples e, a um só tempo, paradoxal. Sim, porque 

uma ponte apresenta-se como linear, é o elo entre dois pontos no espaço, uma hipótese 

                                                           
129 Rubricas de parte do guião. (Anexo 9.4, p.231-246) 
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de travessia que prevê a passagem de um polo a outro, sem nuances, atalhos, meios de 

caminho. Mas esta ponte não está instalada/localizada da forma convencional e, 

portanto, se ela é uma via de passagem reta, o modo como este percurso ocorre não é 

habitual/naturalizado: 

 

(...) há que assinalar que criamos um constrangimento cênico, 
uma ponte (...) este constrangimento cênico era revelador do 
conteúdo para nós mais importante da história. Os personagens 
daquela família pareciam só poder caminhar numa direção com 
dois sentidos possíveis: ir à aldeia ou ir ao ferreiro. Segundo, ao 
decidir eliminar todos os adereços, mesmo os absolutamente 
necessários, fomos obrigados a sinalizá-los com gestos. 
(WERNECK & BRILHANTE, 2009, p. 278) 

 

Logo, O Bando, embora situe sua história em um arcabouço simples, provoca, 

pelo deslocamento natural do olhar espectador e do corpo dos atores em cena, uma 

forma desnaturalizada de contá-la/interpretá-la. Trata-se de um modus operandis que 

ressalta uma característica marcante deste conto de Teolinda: a apresentação linear da 

história, ao mesmo tempo em que, na sua tessitura, segreda-se, ou melhor, joga-se com 

sentidos mais ou menos visíveis/ presumíveis.  

Por outro lado, esta posição inusitada da ponte-palco, coloca os atores em um 

nível mais alto do que aquele no qual estão instalados os espectadores, reforçando a 

preocupação com uma forma de contar a história que se efetive pelo deslocamento do 

olhar, pela desestabilização e desconforto, afastando a plateia de uma vivência catártica 

para convidá-la a fazer parte desta experimentação estética de desajuste da ordem 

“natural” das coisas.  

Neste sentido, observa-se que este tipo de apresentação (ponte-palco) exacerba o 

constrangimento cênico de que nos fala João Brites à medida em que não se traduz nem 

pelo palco à italiana, em que os atores e os acontecimentos cênicos se distanciam do 
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espectador, pois o palco situa-se ostensivamente a sua frente, nem do palco de arena, em 

que atores e público estão mais próximos e as cenas são construídas, de certo modo, à 

vista dos espectadores, por meio de diferentes ângulos de observação da plateia. A 

ponte em que se desenrolam as ações, diferentemente destes dois tipos de palco, 

possibilita pensar não apenas na relação de proximidade ou distância dos atores com o 

público, mas, sobretudo, serve de condicionante do olhar de quem assiste ao espetáculo, 

em outras palavras, por mais que se esforce, o espectador possui uma visão limitada das 

cenas.  

Assim, para entrar no jogo teatral proposto, é preciso a aceitação do fato de que 

seu olhar não é capaz de dar conta de um todo significativo, mas apenas pode 

acompanhar alguns elementos (muitos deles também exteriores à visão, tal como as 

canções e os sons...), que se pretende que sejam fragmentos esparsos que irão impactar 

de diversos modos os, igualmente diversos, espectadores. 

Este olhar oblíquo, indiciador de um reconhecimento parcial do mundo, nos faz 

acompanhar o pensamento de Roland Barthes, segundo o qual “a teatralidade não é o 

teatro: ela seria mais a suspensão, ou a divisão, ou a contradição130”, que emerge da 

pluralidade dos recursos cênicos: 

A teatralidade é o teatro menos o texto, uma espessura de signos 
e de sensações que se edifica no palco a partir do argumento 
escrito, é aquela espécie de percepção ecumênica dos artifícios 
sensuais, gestos, tons, distâncias, substâncias, luzes, que 
submerge o texto sob a plenitude de sua linguagem exterior. 
(BARTHES131, 2002, apud BIDENT) 

 

Em “Os anjos”, peça teatral de O Bando, esta teatralidade é representada por 

meio de cada um destes elementos “não vistos” individualmente, mas percebidos em 

                                                           
130BIDENT, Christophe O gesto teatral de Roland Barthes. Leyla Perrone-Moisés (trad). Disponível em: 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/o-gesto- teatral-de-roland-barthes, acessado em 10 de 
outubro de 2010. 

131 BARTHES, ROLAND. Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, vol. II, p. 316 
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simultâneo, e referenciais das tradições portuguesas. Constitui-se, por exemplo, de 

pequenos detalhes como os bordados das roupas dos atores, os quadros de inspiração 

naïf132 espalhados pelo cenário, os ex-votos... Detalhes retirados de seus contextos 

originais e reinseridos nas cenas como alusões, reminiscências. A peça termina por 

fazer um convite a pensá-los, extrapolando os limites do conformismo histórico (e por 

que não, social?) que frequentemente os aprisiona em uma forma particular de 

interpretação. 

Portanto, o que se deseja é fazer chocar certas relações/convenções do passado 

com o presente ou certas tradições por meio da presença corporificada de uma história, 

vista não como repetição ritualística, mas como perturbação e rasura de ícones do 

imaginário popular. Logo, “Os anjos”, tal como as demais produções de O Bando, não 

se pretende hermética, ao contrário, objetiva trazer a problematização, a crise para o 

seio de um enredo reconhecível por um vasto e diferenciado público. Neste caso, 

utilizando-se de uma matriz semântica comum: as histórias populares. Não será 

aleatório, portanto, o que nos diz Teolinda sobre a disposição dos atores em cena: 

 

Interpretei os sapatos altos como meio de colocar a acção acima 
do real, portanto fora do tempo, como um arquétipo. Aqueles 
sapatos isolam as personagens da realidade do dia-a-dia, tornam 
a situação exemplar. Afinal trata-se de um triângulo amoroso, de 
uma situação intemporal133. (O BANDO, 2009, p.153) 

  

Ao interpretá-las como arquétipos (na peça) a autora nos conduz à própria 

definição de personagens dos contos populares, nos quais “impera a regra do 

                                                           
132 O estilo de pintura naïf, cuja tradução para o português é ingênuo - infantil, surge no início do século 

XX e expressa, como o próprio nome sugere, um modo intuitivo de pintar, sem contornos acadêmicos. 
É motivada pelo olhar da realidade circundante, a natureza e os modos de viver dos ambientes rurais. 
Entretanto, não trata de uma reprodução exata do entorno, pois os pintores naïf se entregam à 
expansividade das cores e expressão de cenas fantásticas, exuberantes, conferindo à realidade uma 
aparência onírica.  É a recuperação de uma suposta inocência não submetida aos padrões culturais 
hegemônicos; por isso está na peça como possível sugestão de outro olhar sobre as relações familiares 
e afetivas. 

133 Retirado do texto Os Anjos, o teatro e o Contador Africano, de Teolinda Gersão. 
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anonimato: geralmente, são personagens ‘referenciais’, no sentido em que reenviam 

para certos atributos e percursos culturalmente cristalizados (rei, princesa, dragão, 

moleiro, padre, etc)”. (REIS & LOPES, 2007, p. 86). Tal semelhança entre a peça e este 

tipo de conto parece igualmente se ratificar na análise dos demais elementos 

estruturantes da encenação, sobretudo os destacados por João Brites, que assim sintetiza 

o espetáculo: 

 

A dimensão mítica da novela contextualiza-se na construção de 
ícones que flutuam sobre a ponte ridiculamente estreita que liga 
o fogo das paixões interditas ao frio de um quotidiano 
ritualizado. As pinturas de ex-votos, alguns altares em memória 
de Santos Populares e muito especialmente os magníficos 
bordados de Maria Barraca, constituíram-se como referências 
determinantes na concepção de um espectáculo que, 
implicitamente, não deixa de evocar a luta contra preconceitos e 
fundamentalismos134. 

 

Logo, ao refletirmos sobre a peça por este viés de releitura/inversão das 

tradições e seus códigos, torna-se irresistível pensarmos que a confecção e a realização 

do espetáculo teatral possam, de algum modo, servir a outra crítica do próprio texto 

gersiano, pois, embora este tenha sido preservado naquilo que verbalmente expressam 

os atores, sofreu outras intervenções, foi contaminado por relevantes componentes 

extratextuais. Deste modo, interessou-nos pensar até que ponto o texto gersiano tomou 

ou simulou a forma de outro gênero tendo por base sua manifestação cênica, mais 

especificamente, avaliar quais seriam os pontos de interseção entre esta peça d’O Bando 

e os contos populares. Afinal como já havíamos destacado, muitas são as proximidades 

entre as produções da companhia e os modos da contação de histórias. Sendo, inclusive, 

várias de suas peças baseadas não em textos assinados por autores, mas coletados do 

viver social, a partir do qual são anonimamente produzidos e refeitos seus enredos. 
                                                           
134 Texto de João Brites, constante do programa/ sinopse da peça. (Anexo 9.1, p. 227-228) 
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Neste intuito comparativo, recorremos inicialmente a algumas definições sobre o 

conto popular, presentes no Dicionário de Narratologia, segundo o qual:  

 

A expressão conto popular comporta uma alusão explícita à 
fonte que se presume responsável pela produção deste sub-
conjunto peculiar de textos narrativos, de facto, popular reenvia 
de imediato para povo, conceito preferencialmente situado num 
espaço rural, periférico, pouco permeável a contaminações da 
cultura urbana. (REIS & LOPES, 2007, p. 82) (grifos dos 
autores) 

 

Ainda de acordo com os autores: 

 

Juntamente com os provérbios, as adivinhas, as canções e os 
jogos de palavras, os contos populares, fazem parte da literatura 
tradicional de transmissão oral: circulam oralmente de geração 
em geração, assegurando a manutenção de um património 
cultural que escapa à sansão dos mecanismos institucionais. 
(REIS & LOPES, 2007, p. 82) (grifo dos autores) 

 

Destaca-se, portanto, a transmissão oral como um dos precedentes para a 

realização dos contos populares, que são assim resultantes de um tipo de “comunicação 

que pressupõe a co-presença das instâncias emissora e receptora e a utilização de um 

canal natural”, além de se utilizar de um código que “regula os movimentos corporais 

[que] pode funcionar como complemento importante dos signos verbais”, código este 

“responsável pela estruturação significante do espaço humano” envolvido nas histórias. 

(REIS & LOPES, 2007, p. 83) 

E, por último, convém-nos ressaltar que: 

 

Relativamente à instância emissora, verifica-se também uma 
diferença essencial entre o conto popular e o conto literário 
escrito: neste último, o emissor é escritor/autor, indivíduo 
empírico historicamente situado, que se pode identificar e 
nomear e que, em certa medida, programa e controla a produção 
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dos seus textos. É bem mais complexo o estatuto do emissor do 
conto popular, na medida em que essas narrativas são discursos 
anónimos, legitimados pela comunidade em que circulam. Na 
verdade, é a comunidade que se encarrega de (re)emitir um 
legado tradicional, como se de uma espécie de sujeito colectivo 
se tratasse. No momento da ‘performance’ efectiva, este sujeito 
colectivo desmembra-se como intérpretes pontuais da tradição. 
(REIS & LOPES, 2007, p. 83) (grifos dos autores) 

 

Ao analisarmos mais detidamente as definições empreendidas por Carlos Reis e 

Ana Cristina Lopes sobre os contos populares, confrontando-as com a encenação de “Os 

anjos”, torna-se mais clara a vinculação que propomos entre ambas as manifestações 

artísticas, visto que são condicionantes para o surgimento e estruturação do conto 

popular: a condição referencial das personagens; o espaço geográfico rural, pouco 

afetado pela influência urbana; a propagação das histórias por meio de uma vivacidade 

extratextual ligada à corporalidade e oralidade; além do anonimato quanto à formulação 

do conto, que seria assim produto do coletivo.  

A partir destes pontos, nota-se a proximidade entre a produção contística popular 

e a encenação d’ O Bando, já que a peça foi apresentada na região rural do Vale de 

Barris e empreendida com a utilização de materiais artesanalmente confeccionados; 

encarnando personagens referenciais da cultura popular (Uma mulher como uma mãe, 

Um velho como um avô, Um sábio como um médico...), e representadas por meio de 

uma preocupação com modos corporais e vocais, inerentes à apresentação das 

personagens de histórias (populares) contadas oralmente.  

Resta, no entanto, uma diferença genealógica entre ambas as manifestações 

artísticas e se refere ao fato de que o conto de Teolinda tem sua autoria determinada e, 

por mais que tenha servido de motivo cênico propagado comunitariamente, este também 

se baseou no trabalho de uma Companhia Teatral, não surgiu, por assim dizer, de uma 

atitude espontânea do saber/fazer popular. Porém, esta distinção pode ser geradora de 
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um elemento reflexivo importante aos propósitos desta tese, se pensarmos nas palavras 

da escritora, quando questionada sobre as possíveis influências de seu trabalho 

acadêmico135 em seu ofício de ficcionista: 

 

(...) julgo que poderá haver alguma influência dos contos 
populares tradicionais. Há certamente dos portugueses, mas 
também há dos alemães.  Houve recolhas muito famosas durante 
o Romantismo, na Alemanha, por exemplo, com os irmãos 
Grimm e em Portugal o Romanceiro de Garrett. Gosto imenso 
destas narrativas populares, porque são arquetípicas. Aquelas 
histórias da Princesa Pele de Burro ou da Nau Catrineta, por 
exemplo, são histórias de sempre. Na Alemanha, há também os 
Kunstmärchen, que são histórias aparentemente populares, mas 
inventadas e escritas por grandes autores, portanto, assinadas, 
são histórias “literárias”, enquanto que nas histórias 
verdadeiramente tradicionais não sabemos quem é o autor. Os 
Kunstmärchen são absolutamente fabulosos e devem ter-me 
influenciado de alguma maneira, porque sempre me seduziram e 
fascinaram. É uma forma extremamente rica136. 

 

 De fato, os Kunstmärchen de que nos fala a autora tem muito a dizer de nossa 

reflexão sobre “Os anjos” e suas semelhanças com os contos populares, afinal, são eles 

próprios, tal como nos parece que seja a peça d’O Bando, uma construção, uma 

simulação de uma produção artística outra, cultivada segundo os preceitos éticos e a 

codificação estética do viver comunitário. 

Aceita esta aproximação entre o “conto popular”, o “conto popular literário” 

(Kunstmärchen) e “Os anjos”, torna-se ainda mais nítida para nós a proposta de pensar a 

escrita gersiana como um lugar ficcional instigante, se considerada no enlace com as 

reflexões benjaminianas sobre as narrativas. Afinal, de acordo com o autor, “entre as 

narrativas escritas as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 

                                                           
135 Teolinda Gersão ocupou, entre outros cargos, o de docente na Faculdade de Letras de Lisboa e 

posteriormente professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde ensinou Literatura 
Alemã e Literatura Comparada até 1995. Desta época, destaca-se o trabalho que desenvolveu de 
análise e tradução de contos (Kunstmärchen) como Ondina (Undine), ficcionalizado por La Motte-
Fouqué, em 1811. 

136 Entrevista à Teolinda. (Apêndice 8.1, p.208-218). 



 
193 

contadas pelos inúmeros narradores anônimos137”.  Sendo assim, cabe entendermos em 

que aspectos a peça d’O Bando mais propriamente tangencia aquilo que o autor alemão 

chamou de natureza da “verdadeira narrativa” (BENJAMIN, 1996, p. 200). 

Podemos, neste sentido, destacar duas vertentes do movimento narrativo: o 

trabalho do artífice e o senso prático, os quais nos levarão à compreensão de uma 

espécie de sabedoria, em clara entrega aos movimentos da reminiscência. 

Quanto à primeira vertente, lembremos as palavras de Benjamin: “Se os 

camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, foram os 

artífices que a aperfeiçoaram”, visto que “o saber do passado” trazido de longe e 

repensado pela tradição foi “recolhido pelo trabalhador sedentário”.  (BENJAMIN, 

1996, p. 199): um trabalhador-artesão preocupado em confeccionar um produto 

moldado em processo lento, na vagarosidade do movimento de suas mãos. Não será por 

acaso que o “próprio Leskov considerava essa arte artesanal – a narrativa – como um 

ofício manual. ‘A literatura’, diz ele em uma carta, ‘não é para mim uma arte, mas um 

trabalho manual’”. (BENJAMIN, 1996, p. 205-206).  

Quanto ao segundo aspecto do movimento narrativo, o senso prático, nos diz o 

autor: 

 

Ela [a narrativa] tem sempre em si, às vezes de forma latente, 
uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja num 
ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num 
provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o 
narrador é um homem que sabe dar conselhos. (...) 
(BENJAMIN, 1996, p. 200) 

 

No entanto, “Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma 

sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada”, pois “O conselho 

                                                           
137 Sem nenhum julgamento de valor, claro está que, compreenderemos o termo “melhores” por “mais 

características” daquilo que Benjamin chamou de narrativas. 
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tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria”. (BENJAMIN, 1996, 

p. 200) 

Ao relermos tais enunciados benjaminianos em paralelo com nossas reflexões 

sobre a encenação de Os anjos, configura-se essencial a observação mais cuidadosa de 

um triângulo de gerações presente na narrativa; trata-se da relação entre o velho (avô), a 

mulher (nora do avô e mãe da menina) e a menina (filha e neta). 

Da mesma forma que em narrativas tradicionais, o velho certamente se encontra 

investido da autoridade de narrar, afinal, se “A morte é a sanção de tudo o que narrador 

pode contar” (BENJAMIN, 1996, p.208), este senhor a tem próxima, haja vista sua 

debilidade física, sua voz excessivamente fraca.  E ele assume certamente este lugar de 

“narrador”, ao contar para a neta sobre a sua vida na aldeia tragada pelas águas e ao 

presenteá-la com estórias que não são suas, que não nascem nem de seu engenho, nem 

de sua voz, tal como aquela de Maomé. Estas estórias são, por assim dizer, 

simplesmente disponibilizadas aos olhos da menina – até então analfabeta – sem 

julgamentos, sem explicações definitivas... 

Porém, o mais curioso reside no fato de que tais estórias são, por isso mesmo, 

vivenciadas pela menina como fragmentos dispersos, decalcados de seus contextos 

originais (aos quais sequer conhece ou interessa-se por conhecer) e entregues à 

formação de outro conhecimento, inteiramente mergulhado na “substância viva da 

existência”. 

Mas, afinal, como se dá este processo de mergulho em uma experiência vivida? 

Ela ocorre porque ao mesmo tempo em que abre mão de redizer a tradição das estórias 

com as quais presenteia a neta, o velho põe-se também na posição daquele que escuta, 

não apenas os ecos do passado, mas, bem ao contrário, os índices do presente, e estes, 

por sua vez, traduzem-se em um contar fora da “ordem do discurso”. Neste caso, 
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significou que, para além de seu papel familiar de pai do marido, este velho pôs-se a 

ouvir na desordem das palavras e atitudes de uma “louca”, Uma mulher como uma mãe, 

um sentido alheio a catalogações: o desejo. Isto é, abrindo mão de julgamentos e 

explicações, o velho utilizou-se de um discurso desordenado como matéria essencial de 

sua narrativa à neta: a história do encontro da mãe com os anjos. Uma narrativa tão 

rarefeita, tão avessa à totalidade de entendimento, quanto suas palavras ao responder a 

pergunta da menina: “Bons ou maus? (...) O avô abanou a cabeça, como se nada disso 

fizesse sentido. São anjos, repetiu.” (GERSÃO, 2003, p. 61)  

Tem-se, deste modo, uma narrativa que, embora tenha nascido, em um contexto 

rural - inserida em uma realidade vinculada ao trabalho manual, por exemplo, do 

ferreiro, que molda ferros em brasa – não se trata da retomada de um movimento 

original de narrar, mas de uma estória que se tece na intersecção de três gerações de 

ouvintes e narradores, que têm como característica comum a ausência de inteireza sobre 

a matéria que narram ou expressam.  

Nesta sequência de incertezas narrativas e entrega às reminiscências, cabe à 

jovem protagonista da peça, Um menina como uma filha, guiar-nos pela encenação, 

resvalando em seus não ditos e vistos, e aceitando, como uma possível moral da 

história, a lição de que, da voz soprada do avô ou dos agudos em desequilíbrio da mãe, 

é factível lançar-se a um aprendizado muito mais potente do que aquele herdado de 

discursos ordenados e institucionais (igreja, escola...), porque lançado ao provisório.  

Por todas estas razões, poderíamos dizer que este texto gersiano, tornado peça 

teatral d’ O Bando, faz-nos pensar no que diz Gagnebin, ao rever o pensamento de 

Benjamin sobre o narrador, a “narrativa”, em suas palavras, “salvadora”, “preservaria 

(...) a irredutibilidade do passado (...) saberia deixá-lo inacabado, assim como 
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igualmente saberia respeitar a imprevisibilidade do presente”. (GAGNEBIN, 1999, p. 

63) 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao término de nossa tese e como de praxe é o momento de traçar o 

desenho acabado do que foi este estudo...  

Podemos dizer que almejamos recuperar o projeto literário de Teolinda nesta 

primeira década dos anos 2000, os caminhos por onde seguiria a sua ficção. Um 

movimento arriscado de análise, porque nos propusemos a escrever sobre obras cuja 

produção se construiu sem uma distância temporal alargada deste texto. 

Deparamo-nos com uma teia de histórias que se revelou permeada de sementes 

de outros tempos e de outras escritas da autora, não apenas aquelas constantes de sua 

vasta lista de publicações como escritora profissional (OS, PMMF, OGC, OCS, ACCC, 

OT, AAP...), mas outros projetos: o livro publicado na infância, Liliana (1964); sua tese 

de doutorado (1975) sobre Berlin Alexanderplatz; as pesquisas como professora 

universitária. Enfim, tínhamos à nossa frente um “retrato provisório”, retomando as 

palavras de Annabela Rita. Mas tínhamos igualmente uma matriz a unir todas estas 

obras - que agora já não importavam tanto por suas diferenciações genealógicas. 

Tratava-se de um senso ao mesmo tempo ético e estético, um desejo de não se apartar 

do real, mas a revelação de que este compromisso de “repensar o mundo138” não tem 

outro espaço senão na reflexão ou na autorreflexão sobre o fazer artístico e sobre a 

escrita. 

Assim, inicialmente, percorremos contos nos quais se evidenciaram alguns 

elementos narrativos, a saber: nas histórias com anjos, a releitura crítica de mitos 

cristãos, decorrente da concessão, pela autora, de traços humanos a histórias em que, 

pela tradição, o sagrado impera; em outros contos, fomos convidados a abandonar uma 

                                                           
138 GERSÃO, Teolinda. “Temos que repensar o mundo”. In: Jornal de Letras, 9 a 22 de março de 2011.  
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percepção “viciada” do cotidiano, colocando-nos na instigante posição de aprendizes; 

noutras narrativas, nos confrontamos com personagens que nos fazem reavaliar e 

relativizar aspectos sociais, mercantis e os afetos, face ao tempo ou à morte; e ainda 

histórias em que o mágico (o fictício), os sonhos, o imperfeito e o acaso tiveram força 

suficiente para desestabilizar pretensas lógicas, denunciando  aquilo que foi mascarado 

ou reduzido por uma visão meramente cultural. 

Em seguida, dedicamo-nos à reflexão sobre a obra de Teolinda recentemente 

publicada ACDU (2011), em que percebemos que o tom romanesco veio acompanhado 

de um intenso trabalho de autorreferencialidade, no qual a autora busca, além de 

retomar aspectos temáticos já tratados em romances anteriores, utilizar-se de uma 

estética também contística e ensaística, em que os destinos das personagens se 

entrelaçam a outras histórias (lendas, dados históricos, reflexões sobre a cidade de 

Lisboa...). Assim, na ACDU, encontramos também reunidos aspectos já citados em 

relação aos contos, com um detalhe a ressaltar: o protagonismo das personagens 

encontra-se imiscuído a uma discussão, bastante específica, sobre o próprio fazer 

artístico. Afinal, o livro conta, sobretudo, a história de uma exposição que só é possível 

graças a um trabalho, muito diverso, de coautoria e que necessita, obviamente, da 

copresença dos espectadores para se reafirmar como tal. Logo, a obra reflete uma 

percepção da arte como resultado do enlace entre ética e estética.   

Com o objetivo de pensar mais um pouco neste procedimento (ético e estético) 

inerente ao fazer ficcional da autora, incluímos nesta tese a análise da peça “Os anjos”, 

baseada em obra homônima de Teolinda, montada e encenada pelo grupo de teatro O 

Bando. Para tanto, realizamos uma pesquisa de doutorado sanduíche em Portugal, por 

meio da qual nos foi possível recuperar a memória do espetáculo. Uma encenação que 

capturou de forma privilegiada, por meio de relevantes componentes extratextuais, o 
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modo de “contar histórias” proposto pela escritora. Dentre estes elementos particulares 

ao fazer teatral, destacamos o palco (imagem-síntese) da encenação: uma ponte 

estreitíssima e suspensa... De certo modo, uma metonímia de toda produção gersiana 

que busca, em um curto ou longo espaço textual, relativizar certezas, desestabilizar 

materialidades, criar, por vezes, em uma aparente “via única”, outras possibilidades de 

ser, de existir... Temos, portanto, a apresentação de histórias que nos fazem apreender a 

vida, com suas instabilidades e potencialidades, provocando um salutar movimento de 

ler os fragmentos atentamente recolhidos e rearranjados pela autora.  

Tais facetas da obra de Teolinda terminaram por dialogar com as teorias do 

filósofo alemão Walter Benjamin. Diríamos o gosto pelas experiências de outrora que 

não se convertem na valorização de um passado imobilizado, bem ao contrário, tornam-

se indícios que nos levaram ao entendimento de que não existe um sentido pleno de 

verdade (Histórica) e sim que esta pode ser constantemente reinventada pela escrita, 

devolvendo ao leitor de hoje a promessa de novas histórias. Ficções que se constroem 

por entre labirintos, escombros e ruínas, a fim de conceder um novo sentido ao que se 

vê e ao que se narra. 
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8.1 - Entrevista à Teolinda Gersão 

 

“vejo as coisas em cena quando as escrevo.” 

 

Por Jane Rodrigues dos Santos139 

 

Entrevista concedida, na tarde de 16 de abril de 2010, pela autora 

portuguesa Teolinda Gersão, que nos recebeu gentil e afetuosamente em seu 

apartamento às margens do Tejo.  

 

Teolinda Gersão é autora de vários títulos ficcionais, entre romances, narrativas 

e contos, a saber: O silêncio (romance - 1981), Paisagem com mulher e mar ao fundo 

(romance - 1982), Os guarda-chuvas cintilantes (romance - 1984), O cavalo de sol 

(romance - 1989), A Casa da Cabeça de Cavalo (romance - 1995), A árvore das 

palavras (romance - 1997), Os teclados (narrativa - 1999), Os anjos (narrativa - 2000), 

Histórias de ver e andar (contos - 2002), O mensageiro e outras histórias com anjos 

(contos - 2003) e A mulher que prendeu a chuva e outras histórias (contos - 2007). 

Obras que, como se verá ao longo desta entrevista, são frutos de um olhar em viagem, 

seja pelo tempo das memórias ou pelos espaços do real e do imaginário.  

Suas obras encontram-se traduzidas para o inglês, francês, espanhol, alemão, 

holandês, italiano, romeno, checo, búlgaro, croata e árabe, além de ter merecido 

adaptações aos palcos portugueses: Os teclados, representado no Centro Cultural de 

                                                           
139Doutoranda em Literatura Comparada, pela Universidade Federal Fluminense, dedica-se a estudar a 
obra da autora Teolinda Gersão, com destaque para o estudo da diluição das fronteiras de gêneros 
textuais, bem como a possibilidade de manutenção da arte de narrar na contemporaneidade. Sendo esta 
entrevista parte de sua pesquisa de doutorado, realizada no período de março a junho de 2010, na 
Universidade de Lisboa, por meio de Bolsa PDEE/CAPES.    
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Belém em 2001, com encenação de Jorge Listopad, Os anjos, representado em 2003 

pelo grupo de teatro O Bando, com encenação de João Brites. E estrangeiros: versão 

teatral baseada no romance A Casa da Cabeça de Cavalo, apresentado em língua 

romena, tendo recebido o Grande Prêmio do Festival Internacional de Teatro de 

Bucareste em 2004, além de leituras performáticas do conto “Um casaco de raposa 

vermelha”, realizadas no Symphony Space de Nova Yorque (2005), no Art Museum de 

Dallas (2006) e, a partir de 2008, também pelo grupo “Stories on Stage”, em diversas 

cidades americanas; o que confere à sua escrita expressão internacional e pluralidade 

artística. 

Da biografia da autora, destaca-se ainda o fato de ter sido estudante de 

Germanística e Anglística nas Universidades de Coimbra, Tuebingen e Berlim, leitora 

de Português na Universidade Técnica de Berlim, docente na Faculdade de Letras de 

Lisboa e posteriormente professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde 

ensinou Literatura Alemã e Literatura Comparada até 1995. A partir dessa data, passa a 

dedicar-se exclusivamente ao fazer literário. 

Nos últimos anos, volta-se, especialmente, para escrita de contos, nos quais cria 

narradores atentos não só ao cotidiano português, mas às exigências da vida 

contemporânea, capazes, para tanto, de narrar imagética e poeticamente o mundo à 

nossa volta.   Foram precisamente os seus contos que serviram de mote a esta nossa 

conversa com a autora, na qual falamos, entre outros assuntos, sobre a relação de seus 

livros com o real e a arte de narrar ontem e hoje. 

 

Percebemos que desde a publicação de Os Anjos, a autora vem se dedicando 

principalmente à escrita de contos... Por que a prevalência dos contos nesta 

primeira década dos anos 2000? Já havia sementes de contos em obras anteriores? 
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TG - Havia, em um livro intitulado Os guarda-chuvas cintilantes. Comecei a escrevê-lo 

no Brasil (morei dois anos em São Paulo, com a família) e depois terminei-o bastante 

mais tarde. De modo geral, demoro a escrever os livros porque as ideias andam muito 

tempo na minha cabeça e vou escrevendo, assim em fragmentos, e depois é que surge a 

coisa feita...  

Então, no Brasil, é que tive a ideia de fazer aquele diário, que é muito heterodoxo, 

porque não tem um eu por detrás e o tempo é descontínuo. Mas já lá havia pequenos 

contos: Uma autobiografia, uma pequena biografia narrada como uma espécie de conto, 

a história do casaco de raposa, a história do cão que fumava e discutia temas filosóficos 

(esse conto tem muito a ver com a guerra fria, foi escrito nessa época) e ainda tem o 

conto de uma cigana que bate à porta... No fundo, há vários. Depois há pequenas 

histórias, só com algumas linhas. Aí já estão as sementes dos contos. Depois Os Anjos, 

que, no fundo, talvez possa ser considerado um conto longo, tem quarenta e seis páginas 

ou perto disso. Também Os Teclados era mais curto que um romance, chamei-lhe 

“narrativa”. 

Julguei que nunca ia ser capaz de escrever contos, porque o conto é um gênero muito 

difícil, muito condensado, e eu gosto de desenvolver as personagens, os ambientes, o 

clima, a atmosfera e todo o desenrolar do conflito... O romance precisa de tempo para se 

desenvolver, para passar de um ponto A para um ponto B. Portanto, acontecem muitas 

coisas e chega-se a uma solução no fim, ou pelo menos a uma situação muito diferente 

da que estava no início. E eu gosto de traçar essa evolução. No conto não há isso, não há 

tempo, é muito mais centrado numa situação, é uma coisa muito mais pontual e o resto 

desaparece. A situação tem que ser muito forte e não dá espaço para desenvolver os 

caracteres das personagens. De facto é diferente, essencialmente, e é um gênero difícil, 

porque é difícil em quatro, cinco páginas colocar tudo isso. E achava que havia autores 
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que nasceram para escrever romances e outros que nasceram para escrever contos, como 

Jorge Luís Borges, que é um extraordinário autor de contos, mas nunca escreveu 

nenhum romance. Então eu achava: “não, não me atrevo a escrever contos”. Mas a 

verdade é que fui escrevendo assim tentativas de contos, depois Os teclados que é mais 

curto, não é bem um romance. Eu o chamei de narrativa, porque o termo novela está 

muito desgastado pelas telenovelas. Até que, depois, surgiram realmente os contos.  E 

comecei a ter prazer em escrevê-los. 

Aconteceu também que os contos chegaram a um público muito mais vasto do que 

tinham chegado os meus romances. Talvez porque muita gente não tenha tempo de ler 

um romance inteiro, mas, de repente, estão a ler no metro e na paragem do autocarro, no 

dentista, e estão a ler um conto. Por outro lado, os contos eram fáceis de traduzir e 

começaram a surgir em revistas literárias americanas, onde tiveram muito sucesso.  

Este conto, Um casaco de raposa vermelha (The Red Fox Fur Coat), tem estado 

repetidas vezes em duas companhias de teatro nos Estados Unidos, lido por atores140, 

passou a CD141, apareceu na antologia “Sudden Fiction”, onde a editora W. W. Norton 

reuniu o que considerou os melhores contos do ano, originais americanos ou traduções 

de outras línguas, saiu num livro que uma grande escritora americana, a Janet 

Burroway142, publica há 25 anos, mudando sempre os textos. Chama-se Writing Fiction 

e é um bestseller, o livro mais vendido nos Estados Unidos sobre escrita criativa. Saiu 

ainda no Canadá, numa antologia liceal para alunos franceses que aprendem inglês143; e, 

junto com dois contos americanos, foi adaptado como peça de teatro radiofónico por 

Mike Walker e transmitido na New York Public Radio e na BBC. Portanto, teve um 

                                                           
140 “Celebrating the Short-Story” no Symphony Space Theatre,New York, em 2005 e no Art Museum de 
Dallas, em fevereiro de 2006. Além de apresentação nos espetáculos "Stories -on-Stage", transmitido pela 
BBC e pelo New York Public Radio, em 2008. 
141 CD "Wondrous Women". 
142 BURROWAY, Janet. Writing Fiction 8, 2010. 

143 Quest,Reading for Pleasure,Secondary Cycle Two,La Chenelière Education,Canadá, 2010 
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sucesso que eu desconhecia, porque afinal nenhum dos meus livros é bestseller. Isso pra 

mim também foi agradável, ver que os contos poderiam chegar a muito mais gente, 

porque escrevemos para sermos lidos… As pessoas em Portugal leem pouco e os 

bestsellers que procuram são muito diferentes daquilo que eu escrevo. Os contos 

chegaram a muito mais leitores e considero isso positivo. Mas o livro que agora estou a 

escrever é um romance, volto sempre ao romance, de qualquer modo. 

 

E aqui em Portugal, acredita que também haja mais leitores de contos? 

TG – Em Portugal os editores hesitam em publicar contos, a não ser quando se trata de 

um autor já conhecido. Eu tenho meu editor para os livros, e tenho, além disso, imensos 

pedidos para escrever textos curtos para revistas literárias. Ainda agora, terminei um 

conto para a revista do CLEPUL da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

intitulado “Vizinhas”.    

Um conto escreve-se num espaço de tempo curto e isso também tem a ver com as fases 

da vida... Temos fases mais complicadas, em que há menos tempo. E o conto permite 

mais interrupções, o romance é um universo obsessivo, que exige concentração 

exclusiva durante meses ou anos. 

 

Mas creio que além desta dinâmica temporal, isto é, de leitura mais rápida e de 

uma escrita mais curta, podemos talvez pensar no que diz Cortázar sobre o conto: 

“(...) gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos 

aspectos, e, em última análise, tão secreto e voltado para si mesmo, caracol da 

linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário144” 

                                                           
144  CORTÁZAR, Júlio. Valise de Cronópio, 2004, p.149.  
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TG – Eu não escrevo poesia, porque acho que não sou capaz. Não nasci poeta e não sei 

escrever poesia, mas sei que há qualquer coisa de poético também nos meus livros, não 

sei, uma certa velocidade que é poética, talvez. E isso também é mais fácil de conseguir 

no conto. 

 

Em relação aos seus livros de contos, são muito atentos ao que está hoje à nossa 

volta, mas não acha que os títulos parecem apontar também noutras direções? 

TG – Em um livro intitulado Figuras da ficção, editado pelo Carlos Reis, escrevi um 

texto que tem a ver com isso. Escrever é sempre sobre o mundo à nossa volta, sobre o 

tempo em que vivemos, mas também pode ser sobre tempos que não conhecemos, 

séculos passados, por exemplo, ou sobre o fantástico... 

E o que é um narrador? Como são essas personagens algo enigmáticas, os narradores? 

O narrador não coincide com o escritor, que é uma outra personagem… Gosto de visitar 

casas de escritores, é sempre uma experiência curiosa poder ligar livros a um lugar ou 

uma casa… Lembro-me por exemplo de uma vez que fui, no Rio de Janeiro, com o José 

Rodrigues de Paiva - professor na Universidade do Recife, autor de excelentes ensaios 

sobre literatura, e também ele próprio escritor e poeta - em busca da casa de Machado 

de Assis que no final não encontramos... 

Mas a experiência de narradores que mais me marcou foi de um contador de histórias 

africano. Dizia que não inventava nada, simplesmente ia buscar as histórias, que 

estavam em uma grande caixa preta, e ele fingia abri-la (a caixa não existia, a não ser na 

imaginação) diante do público, depois do pôr-do-sol, que é quando em África se contam 

as histórias. Contava as histórias – que eram fábulas - como se as encenasse, fazia as 

vozes dos animais, como um ator.  No fim, cuspia, para deitar fora o espírito que o tinha 

habitado, enquanto contava. Punha outra vez as histórias arrumadas de volta na caixa 
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imaginária e fechava a tampa, para marcar a separação entre a realidade e a fantasia. 

Achei aquilo fabuloso, dizer que não inventava nada, que as histórias pertenciam a 

todos. Anos mais tarde, achei que esta caixa preta inexistente onde ele ia buscar as 

histórias era o inconsciente coletivo, em termos junguianos. As pessoas que vinham 

ouvir já conheciam as histórias, porque eram tradicionais, mas gostavam de estar ali, a 

ouvir contar, era uma experiência conjunta, um momento comunitário, de 

aprendizagem, porque as fábulas tinham uma lição. E depois de tudo, ele fechava a 

tampa para as pessoas não misturarem as histórias com a realidade. E de facto a 

sanidade mental é distinguir o que é realidade e o que não é. 

Esta ideia de que as histórias pertencem a toda a gente, nós, os narradores, só lhes 

damos forma, mas no fundo não estamos a criar a partir do nada é interessante... Isso me 

interessa como contadora de estórias. 

 

Ao ler este seu artigo de Figuras da Ficção, fiquei curiosa com o que diz sobre 

aquele que seria seu melhor alter ego, o Bonecreiro. Gostaria que falasse um pouco 

sobre quem é o Bonecreiro e qual a sua importância na escrita da autora? 

TG – O Bonecreiro é uma figura do Narrador. Sobretudo do narrador omnisciente, 

omnipresente e (ilusoriamente) omnipotente, à maneira do século XIX, como por 

exemplo, em Machado de Assis (que é um dos autores que mais admiro, e sobre o qual 

já escrevi mais do que uma vez). 

N´A Casa da Cabeça de Cavalo apeteceu-me de algum modo recuperar essa figura do 

narrador, adaptando-a, de modo irónico e por vezes quase parodiando-a, num tipo de 

escrita, como é óbvio, completamente diferente daquela do século XIX. 

Mas a figura está lá, interpelando o leitor, fazendo comentários, "mexendo os 

cordelinhos" por detrás do que está em cena. 
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A Casa é um livro muito dramático, no sentido de teatral, e fiz uma versão em que 

entrava o Bonecreiro como personagem, e as figuras das histórias eram marionettes que 

ele ia tirando de um saco, num palco de feira. 

Depois reescrevi o texto na forma actual, mas mais tarde escrevi-o novamente como 

peça de teatro, recuperando a ideia anterior, e todo este "jogo" teatral, o que me deu 

imenso prazer. 

Como escritora, fascina-me a ideia, na verdade falsa, de que o narrador pode ser 

omnisciente e omnipotente. Esta ideia é ela própria uma encenação, o narrador é muito 

menos poderoso do que pretende fazer o leitor acreditar, as personagens têm uma vida 

própria, nunca são marionettes que ele manipule à vontade, e lhe obedeçam. 

De qualquer modo, a encenação do Narrador como figura de Bonecreiro, a sua falsidade 

de vendedor de "maravilhas", é interessante em si mesma. E por outro lado, há uma 

faceta - essa real - em que o escritor tem algo em comum com o Bonecreiro: ambos 

procuram atrair o público, fazer com que não se vá embora, não deixar o leitor fechar o 

livro antes do fim. 

  

Sobre estas experiências comunitárias de ouvir histórias, penso na questão da 

adaptação teatral, especialmente naquela realizada pela companhia de teatro O 

Bando, do seu conto “Os Anjos”. Porque me parece que a proposta deste grupo é 

justamente promover o encontro de gerações, o encontro comunitário, repensando 

a tradição, provocando-lhe uma nova leitura... Eu sei que lá se vão sete anos desde 

o espetáculo, mas eu gostaria de saber a impressão que teve da peça: 

TG – Achei fabulosa, muito criativa! Eles fazem alguma coisa entre teatro e circo, com 

uma máquina de cena espantosa, e a encenação era lindíssima! Havia uma ponte muito 

estreitinha onde eles andavam e num extremo estava a forja do ferreiro, no meio estava 
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a casa da família e na outra ponta estava a igreja. E os actores andavam por ali com uns 

sapatos muito altos, parecidos com aqueles japoneses do teatro Kabuki, estavam em um 

nível acima dos espectadores, com as mãos com umas luvas de lã e agiam como se 

fossem bonecos, portanto, com um lado caricatural muito forte. Inspiravam-se também 

nas figuras populares representadas nas “alminhas” de azulejos, com anjos populares 

que entram nas nossas histórias. As roupas dos atores eram também inspiradas nas 

nossas tradições... 

Eles pegaram pela perspectiva do grotesco, que não é na minha ótica o principal quando 

a gente lê o texto, mas eles pegaram por aí e resultou muito bem.  

 

Ainda sobre a relação com o narrar, lembro-me de ter visto uma entrevista sua no 

programa “O dia do leitor”, em que falava, entre outras coisas, da diferença entre 

a sua infância e a infância atual. Dizia que teve uma infância privilegiada do ponto 

de vista narrativo, pois passava muito tempo a ouvir histórias, por exemplo, as 

histórias do tempo dos seus avôs. Acredita que hoje a palavra do idoso (e Portugal 

tem uma grande população idosa) tenha ainda alguma força? 

TG - Penso que tudo isso tende a desaparecer. Até porque os idosos não vivem já com 

as famílias, que não têm possibilidade de tê-los em casa. Então, eles vão para lares, há 

menos contacto entre as gerações. A televisão também ocupou em grande parte o 

espaço da conversa... 

 

Uma curiosidade, sabendo que foi também professora de Literatura Alemã há 

alguns anos, pergunto: acredita que exista alguma influência de suas leituras ou 

vivências acadêmicas em sua obra ficcional? 
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TG – Por exemplo, julgo que poderá haver alguma influência dos contos populares 

tradicionais. Há certamente dos portugueses, mas também há dos alemães.  Houve 

recolhas muito famosas durante o Romantismo, na Alemanha, por exemplo, com os 

irmãos Grimm e em Portugal o Romanceiro de Garrett. Gosto imenso destas narrativas 

populares, porque são arquetípicas. Aquelas histórias da Princesa Pele de Burro ou da 

Nau Catrineta, por exemplo, são histórias de sempre. Na Alemanha, há também os 

Kunstmärchen, que são histórias aparentemente populares, mas inventadas e escritas por 

grandes autores, portanto, assinadas, são histórias “literárias”, enquanto que nas 

histórias verdadeiramente tradicionais não sabemos quem é o autor. Os Kunstmärchen 

são absolutamente fabulosos e devem ter-me influenciado de alguma maneira, porque 

sempre me seduziram e fascinaram. É uma forma extremamente rica. 

Há outro escritor que talvez me tenha também influenciado. Escrevi sobre ele a minha 

tese de doutoramento, chama-se Alfred Döblin. É autor de um romance muito 

conhecido, Berlin Alexanderplatz.  É um excelente escritor, embora nunca tenha tido a 

projeção de um Thomas Mann, por exemplo. Penso que a nível racional ele não me 

influenciou, mas a nível inconsciente deve ter-me influenciado de algum modo, porque 

trabalhei durante vários anos com a sua obra... Este romance, por exemplo, Berlin 

Alexander Platz, é o romance da grande cidade e, no fundo, a personagem central é a 

linguagem. Alfred Döblin vai buscar os anúncios de jornais, a linguagem da 

publicidade, que, na altura, estava em expansão, porque isto foi nos anos 20, (o livro 

saiu em 1929), portanto, antes da guerra, que começa em 1939. É a Berlim a aproximar-

se daquela fase em que entra depois em força o nazismo, embora isto não esteja no 

romance a não ser marginalmente. É a grande cidade já industrializada, com uma 

população muito grande. O autor vai buscar a linguagem das diversas camadas sociais, 

dos anúncios, do marketing, tenta captar tudo isso. Além das diferentes linguagens, a 
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visualidade nele é muito importante, e acho que em mim também é. Talvez por isto seja 

fácil adaptar os meus textos para o teatro, também vejo as coisas em cena quando as 

escrevo.  
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8.2 – Entrevista a João Brites 

 

“Os anjos” - Memórias de um espetáculo 

Por Jane Rodrigues dos Santos 

 

 

Entrevista realizada em 18 de junho de 2010 - no espaço do Teatro O Bando, no Vale de 

Barris - com o encenador, dramaturgo, fundador e diretor da Companhia, João Brites, 

que generosamente nos recebeu à hora do almoço. 

 

João Brites é autor de vários artigos e comunicações em Congressos sobre o processo de 

criação no Teatro, além de lecionar na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, 

dedicando-se atualmente à temática do trabalho de consciência do ator em cena. 

Responsável por espetáculos e eventos no âmbito da Europália e da Lisboa 94, dirigiu a 

Unidade de Espetáculos da Expo’98 e em 1999 recebeu o grau de Comendador da Ordem 

do Mérito.  

Como encenador-dramaturgo do Teatro O Bando, cuja fundação data de 1974, produziu 

adaptações bastante peculiares, muitas delas baseadas em obras literárias não escritas 

para o teatro. Trata-se de espetáculos inspirados, não apenas nas palavras, mas, sobretudo 

no espaço, no gesto e no amálgama de todos estes conceitos, espelhados na criação das 

chamadas “máquinas de cena”145.  Neste sentido, destacam-se peças como: Alma Grande, 

Ensaio sobre a cegueira e Gente feliz com lágrimas.  

                                                           
145 “Ao mesmo tempo adereços, instrumentos musicais e parte integrante do cenário, estes projectos, 
concebidos para responder às exigências concretas de cada espectáculo, revelam características bastante 
peculiares [...] um colectivo de gente transforma-se fabricando-as em equipa com as próprias mãos. 
Porque – como as máquinas e as histórias e os actores – cada pessoa é muita coisa e, tantas vezes, mais do 
que supunha ser.” (MARTINS, João Nuno. Prefácio de máquinas de cena – o bando. Lisboa: Campo das 
Letras, 2008, p. 11) 
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Nossa conversa teve como foco também um espetáculo que salta do texto literário para a 

vivência cênica, por meio da qual procuramos recordar Os anjos (2003), peça adaptada do 

conto homônimo de Teolinda Gersão146. 

 

 

 

 

 

Como se deu este movimento de transcrição/ adaptação do texto literário Os Anjos para o 

espetáculo teatral? 

Ilustração de Joana Simões 

JB - Na maior parte dos casos, quando eu 

lidero a concessão de um espetáculo, 

preciso sempre de um território que, por 

vezes, é uma espécie de espaço cênico - a 

criação de um ambiente ou de uma 

situação que seja aglutinadora sob o ponto 

de vista dramatúrgico.  

Neste caso, foi a ideia de um palco estranhamente estreito e comprido. Uma ponte suspensa de 

70 centímetros de largura sob 40 metros de comprido para, de alguma maneira, condicionar 

aquela família, no sentido das viagens para o amante ferreiro e para a aldeia. Portanto, parece 

que não havia outra saída possível, não havia outros caminhos. A família está no meio de uma 

ponte suspensa e só pode ir ou ao amante ou à aldeia. Esta foi, digamos, a primeira situação que 

vinha a condicionar a dramaturgia do todo.  
                                                           
146 Sobre a peça diz Teolinda, quando da divulgação do espetáculo: “É extremamente gratificante para 
mim ver o texto de Os Anjos, escrito como ficção, passar agora a ter uma existência cénica, visual, 
encarnar no corpo e na voz de actores, mover-se no espaço, ganhar outra forma de vida e fazer outro 
percurso no nosso imaginário, graças ao trabalho e à enorme criatividade de João Brites e de todo o grupo 
de teatro O Bando. Gosto muitíssimo do espectáculo, mas a minha opinião pessoal não é relevante. O que 
me importa é sobretudo o facto de o meu trabalho ter servido a outros, ter posto outros em movimento, ter 
servido de material para construírem, a partir dele, uma obra sua. Porque, a meu ver, a arte não é um 
trabalho individual e solitário, é uma forma solidária e colectiva de estar no mundo.” 
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A partir desta situação cênica, como se constituíram as personagens?  

Foto de Lia Costa Carvalho 

JB - Nós fomos à iconografia 

popular, aos bonecos de barro 

e surgiu a ideia daquilo ter 

uma dimensão mítica - como 

arquétipos e não como pessoas 

concretas – o que levou-nos à 

transposição do imaginário 

dito popular. 

Depois a versão cênica conta muito com a participação da Teresa Lima147 e do Luca Aprea148, 

porque, como naquela altura o Luca Aprea tinha mais tempo disponível, conseguimos 

desenvolver um trabalho de simbiose com ele e com a Teresa Lima, no sentido dos personagens 

serem muito transpostos sob o ponto de vista corporal e vocal.  

Os personagens eram como espécies de ícones populares, metafóricos e míticos, que tinham um 

comportamento bastante transposto pelo facto de, por sugestão do Luca Aprea, terem os pés 

suplementados no meio das pernas, portanto pareciam que flutuavam. E claro que, como se 

passa também nas marionetas, isso exigia logo uma voz transposta, não natural.  

Os personagens foram muito construídos nesta capacidade de grande artifício, vocal e corporal, 

o que foi um desafio para os actores no sentido de como credibilizar os personagens. Porque 

uma coisa é nós termos estas ideias e estes artifícios, mas depois isto tem de ser credível 

teatralmente. Isto é, a pessoa sabe que aquilo é teatro, não há qualquer confusão com a 

verossimilhança, mas aceita entrar no código. 

 

O público estava situado em um nível mais baixo. Talvez para dar esta ideia mítica de que 

não se trata do real, mas de uma possibilidade de pensar o real? 

                                                           
147 Membro da direção artística d’O Bando, na área da oralidade. 
148 Membro da direção artística d’O Bando, responsável pela corporalidade. 
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Foto de Lia Costa Carvalho 

JB - Esta é uma interpretação que se pode fazer. Nós pensamos 

um pouco neste constrangimento, pois achamos que a arte 

precisa de constrangimentos para se exercitar. Porque em nome 

da grande liberdade estamos sempre a repetir o mesmo tipo de 

propósitos. O constrangimento obriga-nos a encontrar outras 

soluções e o resto depende da interpretação de quem assiste à 

peça. 

 

 

Segundo a Teresa Lima, a sonoridade da peça também foi muito importante para compor 

o espetáculo... 

JB – É até um 

facto curioso 

porque o ferreiro 

tinha um órgão149 

sob pressão que acionava tubos muito 

compridos, com palhetas nas pontas e, portanto ao acionar o órgão e as teclas, ele podia fazer 

ouvir o som ao longo do percurso dos actores. Quer dizer, o som não saía do sítio do órgão, o 

som saía ao longo daqueles tubos no sítio onde o actor estava. Logo, o público, que estava 

espalhado sob aquele comprimento, teria de aperceber-se de uma coisa sequencial no espaço, 

sem equipamentos sonoros. 

 

                                                           
149 Sobre estes instrumentos musicais utilizados nas peças d’ O Bando nos diz Jorge Salgueiro: “De facto, 
não se trata dos convencionais instrumentos que conhecemos. São objectos construídos para os 
espectáculos e inspirados nos instrumentos, constituindo-se eles próprios como o adereço, o cenário e o 
espaço cênico.” In: A máquina de cena como instrumento musical. máquinas de cena – o bando. Lisboa: 
Campo das Letras, 2008: 42 
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Quanto ao figurino, vi, por meio das fotos, que a personagem da mãe tinha um coração em 

chamas e a menina um símbolo sacro bordado na roupa. Por que motivo? Qual seria a 

função destes bordados? 

JB – Neste sentido, seria melhor falar com a Clara Bento150... Mas pensou-se sempre naquela 

ligação com os ex-votos, o imaginário 

popular, os bonecos de barro e foi isso 

que, pouco a pouco, levou ao exercício 

desta dimensão mítica. Porque existem 

aqui várias festividades populares dos 

santos, procissões, que nos remetem um 

pouco para este tipo de sinais. 

Fotos de Lia Costa Carvalho 

Que outros aspectos da peça lhe 

chamam a atenção? 

JB – Uma das coisas interessantes 

em termos da apresentação foi o 

facto de como se representa a casa, 

porque baseia-se muito na 

alimentação e no comer. Como é 

que se representa isso sem nenhum recurso a 

qualquer tipo de objeto. Foi muito engraçado! Divertimo-nos muito! Porque de repente era 

como se nós tivéssemos um código que, na primeira parte do espetáculo, o público no fundo não 

estava ali a perceber o que estava a acontecer, parecia algo demasiado abstrato. Porém, ao fim 

de duas ou três repetições, o público ia se apercebendo que nós repetíamos o mesmo código.  

Então, quando eles (os personagens) comiam, o comer era dado por uma sequencia gestual, que 

não tinha qualquer imitação com o comer, não tinha qualquer ilustração sobre o acto de comer, 

mas remetia para acto de mastigar e engolir. É engraçado, porque dramaturgicamente 

                                                           
150 Membro da direção artística d’O Bando, responsável pelos figurinos e adereços. 
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funcionava muito bem sob o ponto de vista lúdico com o espectador. A princípio, parecia uma 

coisa completamente absurda, mas com a continuação e com o texto, o público ia tendo uma 

capacidade de decodificar aquilo que era traduzido através da corporalidade. 

 

Observei umas marcações no texto teatral que dizem “só a menina (a personagem Ilda) vê 

o público. Vê como se fossem pessoas da aldeia”.  Qual o motivo? 

JB – Era como se a família estivesse mais fechada e como se as pessoas da aldeia tivessem a 

oportunidade de ver apenas a menina, porque os outros personagens estavam dentro de casa. 

Logo, era ela quem tinha a ligação com o 

público, o povo da aldeia. Por vezes, tentando 

criar alianças com as pessoas que estava a ver. 

Era um bocadinho chamá-las a si, não era 

directo, mas era como se dissesse “vejam o que 

me está a acontecer”. Havia ali um subtexto, 

uma tentativa de aliciar, seduziu o público para 

o seu olhar.  

Fotos de Lia Costa Carvalho 

Como foi a receptividade do público? 

JB – Lembro-me de que havia silêncio, uma 

concentração do público e havia neste 

espetáculo, como noutros, uma espécie de 

desconcerto em princípio.  

A pessoa sente-se perdida, não sabe por onde 

começar. Como é que há de começar a 

decodificar o que está a ver? Depois, depende das pessoas em relação ao seu background. Como 

é que entram naquilo, se são mais lógicos e literários, com uma imagem muito forte, levam 

algum tempo a pegar no fio da meada, porque o próprio processo vai se construindo nesta 

relação dramatúrgico-lúdica com o espectador.  
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Há ali uns vinte minutos, meia hora, que as pessoas vão apreendendo qual o código de 

decodificação para se entregar àquilo que estão a ver. Logo, há uma primeira parte em que são 

curiosos e perplexos diante de uma forma de contar a história inabitual, sob um olhar. E depois, 

à medida que vão compreendendo os instrumentos de percepção, que permitem decodificar 

aquilo que está a acontecer, vão adquirindo um prazer suplementar.  

 

Por que a escolha deste texto de Teolinda? Qual a razão d’O Bando escolher encenar um 

determinado texto literário? 

JB – Sabe, eu nunca escolho os textos totalmente pela razão...  

Eu acho que o teatro não é uma ilustração ou uma representação das ideias, mas é a apreensão 

de algo que nos transcende, pela própria história também, por alguma coisa que não está 

resolvida. Ele lança pistas, nós temos uma leitura do que lá está, evidentemente. 

Neste caso, normalmente são os homens que têm amantes, não as mulheres, e esta capacidade 

do marido ter se reescrito naquela problemática e não ter abandonado a mulher, é o que está 

evidente ali. Mas o que nos alicia muito é aquilo que mantém o enigma... 

 

Como o texto de Teolinda lhe chegou 

às mãos? 

JB – Eu já tinha lido vários textos da 

Teolinda e andava a procura de um 

texto que me tocasse muito e que não 

fosse meramente descritivo e narrativo, 

mas um texto que fosse, de alguma 

maneira, uma história simples. E encontrei 

neste conto este lado enigmático que os grandes contos têm: que é a não resolução. Pois a gente 

pode andar a tentar descobrir as razões, as lógicas, os porquês etc. (e acho bem que se faça isso), 

mas nunca se consegue fechá-lo numa conversa ou numa explicação, por mais teórica que seja. 

O conto mantém sempre uma ponta de um enigma inexplicável. 
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9 – ANEXOS 
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 9.1 - Palavras de João Brites, constantes do programa da peça 
 

Quando há quase três anos decidimos mudar para Palmela e definimos a 

estratégia de ir adquirindo uma maior coerência da direcção artística, não prevíamos que 

a qualidade e a consistência do estilo de representação se fosse impondo de forma tão 

marcante e simultaneamente tão versátil.  

Sempre nos afastámos das múltiplas facetas da corrente realista porque o teatro 

de hoje, e de uma forma geral, não se liberta facilmente do jugo da representação das 

verosimilhanças e recorre com demasiada insistência à imitação da vida, sobretudo no 

trabalho de actores.  

Reconhecemos que nem sempre fomos bem sucedidos quando tentamos colocar, 

de forma mais ou menos evidente, o artifício das abstracções ao serviço da construção 

dos afectos, mas na nossa já longa história, este foi o exercício que melhor combateu a 

rotineira instalação de processos e de efeitos e que tem vindo a alimentar uma maior 

imprevisibilidade das soluções cénicas. 

Recentemente, a versão de teatro de câmara do espectáculo Alma-Grande, o 

espectáculo Gente Feliz com Lágrimas, e agora a estreia desta versão cénica de Os 

Anjos, parecem clarificar um estilo de representação onde a dimensão dramatúrgica das 

noções de oralidade e de corporalidade se estruturam com uma nova e inesperada 

harmonia. 

Também nos estágios, já efectuados, de preparação das duas criações que terão 

lugar no próximo ano, - uma sobre a problemática das religiões, baseada em textos de 

Alberto Caeiro a estrear, em Fevereiro, no Teatro D. Maria II, e outra a partir do 

“Ensaio sobre a Cegueira” de José Saramago a estrear, em Maio, no Porto em co-

produção com o Teatro S. João, - se adivinham os desafios que desenvolvem e 

diversificam a prática de um imaginário teatral centrado no trabalho do actor. 

O texto de Teolinda Gersão que agora levamos à cena estimulou, durante os 

descontínuos três meses de ensaios, uma divertida e emocionante oficina de trabalho de 

actores onde o artifício evidente da representação contribui para que a própria 

dramaturgia se evidencie como factor lúdico de descodificação de sinais. Neste sentido 

propomos que as imagens teatrais que se inscrevem no imaginário do espectador 

possam ser posteriormente confrontadas com as imagens explicitadas nas palavras dos 

personagens. 
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A dimensão mítica da novela contextualiza-se na construção de ícones que 

flutuam sobre a ponte ridiculamente estreita que liga o fogo das paixões interditas ao 

frio de um quotidiano ritualizado. As pinturas de ex-votos, alguns altares em memória 

de Santos Populares e muito especialmente os magníficos bordados de Maria Barraca, 

constituíram-se como referências determinantes na concepção de um espectáculo que, 

implicitamente, não deixa de evocar a luta contra preconceitos e fundamentalismos.  

Que este nosso gesto insignificante se possa associar a todos os que se gastam 

em aliviar as gentes do pavor que vai pelo mundo. 

João Brites 

Palmela, 4 de Junho de 2003 
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9.2 - Palavras de Teolinda Gersão, constantes do programa da peça 
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9.3 – Requerimento de classificação da peça 
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 9.4 – Parte do guião da peça 
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