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“Para se expressar,  

a angústia tanto utiliza o mutismo como o grito”. 

(Kierkegaard) 
 
 



RESUMO 
 

 

O presente trabalho se propõe a investigar, à luz da filosofia da existência, 
manifestações de angústia no diálogo entre Graciliano Ramos e Raimundo Carrero, 
mais especificamente em suas respectivas obras Angústia e Somos Pedras que 
se Consomem, representativas, por excelência, da referida temática nos autores. 
As personagens conduzem a investigação que visa identificar como a angústia se 
inscreve nas narrativas. Dessa perspectiva são abordados o encolhimento, a 
liberdade existencial, a possibilidade de suicídio e a esperança, o incesto e a 
desmesura. Tais assuntos vão tecendo a inquietação, alvo de discussão de autores 
como Kierkegaard, Sartre, Gabriel Marcel, Erich Fromm, entre outros convocados 
para o diálogo com os autores. Daí se depreende que a angústia adâmica, que se 
manifestava como possibilidade de conhecer o bem e o mal, é análoga à que hoje 
se manifesta no indivíduo e na cultura, dentre outras formas, como impossibilidade 
de manter um “eu” coerente, diante de diferentes identidades. Ou seja, esses textos 
nos conduzem à compreensão de que a angústia é uma inerência à condição 
humana, uma vez que o homem só se torna homem através da consciência de si 
mesmo e essa consciência é em si angústia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

  
The aim of this work is to investigate, in the light of philosophical existentialism, the 
presence of the theme of anguish in the intertextual dialogue between Graciliano 
Ramos and Raimundo Carrero, more specifically in their respective novels Angústia 
and Somos pedras que se consomem, which are representative, par excellence, of 
the exploitation of this theme by both authors. The characters in the novels 
themselves conduct the investigation, which intends to identify how anguish is 
inscribed in the narratives. In this perspective, the concepts of forlornness, existential 
freedom, suicide, hope, incest, and mismeasure are approached in this work. Such 
issues are essential to the idea of inquietude, which is the subject of discussion of 
authors like Kierkegaard, Sartre, Gabriel Marcel and Erich Fromm, among others, all 
of which are summoned up to join this investigation. It is inferred that the Adamical 
anguish, which was represented by the possibility of the knowledge of good and evil, 
is similar to the anguish that is represented today in the individual and in the culture, 
among other forms, as the impossibility of sustaining a coherent self along with 
different identities. The texts under analysis lead us to the understanding that 
anguish is inherent to the human condition, since only by means of the 
consciousness of himself a man becomes a man, and this consciousness is in itself 
anguish. 
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DO SILÊNCIO AO GRITO DAS PEDRAS - UM EXÓRDIO 

Uma zona perigosa do discurso: 
O princípio da palavra é um ato difícil; 

é a saída do silêncio. 
(Roland Barthes) 

Aqui o espaço em branco antes da palavra é silêncio e é já angústia. Depois 

da saída do silêncio, entre os gritos, no entre-palavras, também soa o silêncio e a 

angústia. Na pausa depois do ato difícil da palavra prosseguirá a angústia. 

Para kierkegaard a angústia se manifesta tanto no mutismo como no grito. 

Como a literatura é representação e transfiguração do real vivido, nela a angústia é 

denunciada em todas as suas faces.  

Dialogar com as obras dos autores escolhidos é uma experiência mais 

prazerosa que laboriosa. A cada descoberta surpreendente, a cada novo olhar que 

as obras vão apontando, o sentimento de nunca ter passado naquela esquina, ou de 

que a esquina era conhecida, a casa é que fora pintada. E a angústia sempre ali. 

Como expectativa de colocar um filho no mundo, como incerteza da consumação do 

projeto, como insegurança de como lidar com obras tão expressivas da literatura 

brasileira. Mas o desafio, apesar disso, despontava com o sol a cada manhã.  

A temática da inquietação provoca um fascínio arrebatador por ser inerente 

ao humano a mudança, a transformação, o movimento. Por essa razão, ela é 

recorrente na filosofia, na psicologia, na sociedade, na cultura e, portanto, na 

literatura. Embora muito presente na literatura, essa referida temática não tem sido 

objeto de muitos estudos. Isto se pode afirmar em relação à obra de Ramos, mas, 

principalmente, em relação à obra de Carrero, que, embora venha atraindo a 

atenção de muitos, ainda têm sido poucos os trabalhos publicados sobre a mesma. 

Neste trabalho, o intento é estabelecer um diálogo entre obras desses dois 

autores, especificamente aquelas nas quais a temática da inquietação se apresenta 

de modo mais saliente. Aqui não se pretende investigar influências. O desafio que 

não raras vezes abreviou o sono e distendeu a angústia será o de conhecer como 

esta é representada nesses autores através dessas obras. Assim nasceu Somos 
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Pedras que se Consomem em Angústia – A temática da Inquietação no diálogo 

entre Graciliano Ramos e Raimundo Carrero. 

 Esse título sugere que a angústia é uma inerência à condição humana. É 

uma metáfora viva da própria existência. Não quer significar uma superposição de 

textos. Mas quer observar como a angústia se inscreve no texto de cada um, 

aspectos em que eles se aproximam ou se afastam, as possíveis diferentes formas 

como a literatura de ambos capta a angústia da vida que é uma só e se manifesta 

com identidades e diferenças. Quem conduzirá esse processo serão as 

personagens, no entanto se fará necessário uma apresentação dos autores, 

privilegiando aspectos da escritura de ambos, para evidenciar que nas obras 

escolhidas, a angústia se manifesta de forma ímpar.  

No primeiro capítulo, esses aspectos escriturais servirão para mostrar a 

relação que os autores mantêm com o mundo, o que os inquieta e de que forma 

essa inquietação se manifesta nas suas obras e o que elas revelam de atual ou 

pertinente ao mundo que representam, como esses autores captam e expressam as 

diversas formas da angústia que está na sociedade, uma vez que está no autor. 

O segundo capítulo buscará expor formas de como a angústia se manifesta 

nas personagens, levando-as a se consumirem. Investigará se há graus de angústia 

e como estas personagens lidam com ela no cotidiano e como isso interfere nas 

suas relação com o mundo. Para isso analisará Luís da Silva, o protagonista de 

Angústia, para verificar de que forma a angústia o consome. Kierkegaard será 

convocado para o diálogo por ter verdadeiramente pensado a angústia e suas 

formas de manifestação. O diálogo terá continuidade com Biba, personagem da 

narrativa carreriana, que compartilha as mesmas regiões de angústia com Luís da 

Silva. Regiões essas que podem levá-los a se perder diante da ameaça do não ser. 

Porém tentará ser mostrado aqui que habitar as mesmas regiões pode gerar 

relações diferentes do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Assim 

a angústia não se apresentará sempre com a mesma intensidade e isso poderá 

causar diferentes níveis de reação. É nessa linha que a abordagem se encaminhará. 

Será aprofundada até o ponto mais crítico exposto pelas obras que é o 

questionamento do sentido da vida. Verificar-se-á como esta questão é captada 

pelos dois autores. Desta feita Camus se incorporará ao diálogo deste texto com o 

dos dois autores. Assim a pesquisa tentará mostrar como a angústia que é uma só 
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vai assumindo contornos diferentes em cada personagem e como elas vão sofrendo 

graus diferentes de consumição. 

O terceiro capítulo tratará da angústia provocada pela busca da liberdade e as 

conseqüências que tal busca pode causar nas personagens. Para dialogar com os 

autores, Sartre e Gabriel Marcel. Quem conduzirá esse diálogo é Ísis, personagem 

de Somos Pedras que se Consomem. Buscar-se-á verificar que caminhos esta 

personagem trilhará para chegar aos seus objetivos de independência como ser 

existente. Que atitudes tomará para fugir à ameaça do não ser. Que relação mantém 

com o futuro, com o mundo, com o destino, com a morte, com o outro, com a cultura, 

consigo própria. O que é ser livre e para que o sê-lo são questões que as obras 

expõem e que este trabalho tentará contribuir com a discussão. Na esteira dessas 

questões vem a angústia de não se ter idéia de quem se é e a conseqüente 

incapacidade de se avaliar a si próprio. A constante busca por achar-se pode ter 

como conseqüência a desmesura que pode se apresentar de formas variadas. 

Nesse momento será discutida a questão dos limites comportamentais, do respeito 

aos códigos morais, da violência, dos valores, da barbárie, da banalização da vida, 

do descaso com o outro. Discutir-se-á também como essa crise de valores afeta as 

relações do indivíduo consigo mesmo e com o mundo além de expor formas de 

transgressão decorrentes desta crise de valores. Em vista disso, o diálogo será 

enriquecido com uma exposição do incesto em alguns diferentes momentos da 

literatura universal. Observar-se-á também como esse se apresenta nas obras 

escolhidas, que relação mantém com a angústia e em que medida é relevante tratar 

desse tema hoje. Outro aspecto da desmesura a ser enfocado será a fragmentação 

das identidades do indivíduo. A pesquisa buscará discutir de onde vem e para onde 

se encaminha essa fragmentação e de que forma tem interferido na sociedade. 

Stuart Hall contribuirá com a discussão focalizando conceitos de raça a partir das 

identidades culturais. 

O quarto capítulo abordará a angústia criativa das pedras que não se 

consomem. Aquelas que, mesmo fustigadas pelas chuvas de um universo 

impessoal, preservam a esperança. Pedras como Ísis, que cruzará a esquina do 

absurdo como qualquer indivíduo do planeta. Porém sentir a mesma angústia, ela 

mostrará, não significa ter a mesma atitude. Pedras como Luís da silva, que no auge 

da angústia e da não-significação ainda manifesta esperança, mesmo tendo da vida 

uma visão cinza. É uma esperança efêmera, evanescente, mas ainda assim é 
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esperança. Erich Fromm contribuirá para essa discussão com seus conceitos sobre 

o que não é esperança. A discussão, com base em Gabriel Marcel, será retomada e 

também envolverá Fabiano, sinhá Vitória, Madalena e Ísis. Dessa forma, o capítulo 

discutirá as possibilidades de destruição e construção da esperança do indivíduo e 

da sociedade 
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1 DA ANGÚSTIA CAPTADA PELAS PEDRAS 

Na metafórica nominação de pedras no mundo, intento representar indivíduos 

que vivem sob o signo da inquietação. Sob as máscaras de autores, esses 

indivíduos captam as manifestações de uma angústia que está neles e, portanto, 

impregnada na sociedade. Como a literatura capta e representa a vida, essa 

angústia que é do autor e que está também na sociedade é transposta para a obra. 

1.1 DA INQUIETAÇÃO DO AUTOR ÀS PEDRAS QUE SE CONSOMEM  

A literatura carreriana, em diversos momentos, não abriga eufemismos. 

Constitui-se uma tentativa de nomear o real. Parece conter a angústia da 

substantivação, a qual busca nomear o inominável, ou desvelar o invisível de que é 

constituído esse real. O real é aqui entendido como aquilo que move a humanidade 

e Carrero sabe que a única forma de descrever o indescritível é focalizar os seus 

aspectos externos. Por essa razão sua escrita tem muita força e revela uma crueza 

descomunal, principalmente quando expõe a barbárie humana: 

[...] o policial acendeu o fósforo, o pneu começou a pegar fogo, as chamas 
se levantando, o fogo impuro e diabólico, já tocando na camisa da vítima, 
gritos abafados, muitos gritos abafados, Joaquim esmurrando-o na boca, no 
estômago, e a fogueira assando as carnes, Siegfried dizendo... – ... Se 
passar um carro vão ver o clarão... – ... Paciência, pedia Joaquim, paciência 
que é assim mesmo, ele trouxera uma garrafa de aguardente, os dois nem 
tinham visto, abriu-a nos dentes e ordenou ... – ... tome um gole, tome um 
gole, Leonardo, que você parece mais preocupado, ... assim foi feito, 
sentaram-se no tronco de uma árvore tombada, de costas para o menino, e 
a garrafa passando de um para outro, o calor é demais, muito grande, o 
menino não gritava, roncava, berrava ou estertorava, o corpo se sacudia 
todo, batendo, a carne chiando, a gordura caindo aos pingos... as chamas 
baixaram e retiraram o que restava do garoto pelas mãos e pelos pés, 
cavaram um buraco, a cova, e o enterraram, antes, todavia, o policial pegou 
uma estaca e enfiou-a no peito da vítima, batendo com uma pedra grande: 
Leonardo estranhou. Sabia que nunca mais ia esquecer aquilo. Teve um 
instante em que ficou tonto, quase desmaia. Estava acostumado a matar... o 
policial disse... – ... Agora vamos jantar [...]. (CARRERO, 1995, p. 45-46). 

Porém esse desnudar rincões da alma humana, não parece gratuito. Há um 

efeito de grito. Há uma possibilidade de embrulhar o estômago. Aparentemente, ao 

descrever a gordura, pingando do corpo do garoto que agoniza e debate-se ante 

chamas de monstruosidade. No entanto, efeito de repugnância maior ocorre com a 
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última frase da citação: “Agora vamos jantar”. Esses desvelamentos dos subsolos 

até onde o homem pode chegar conferem ao texto carreriano a possibilidade de 

chocar o leitor. Ou tirá-lo da indiferença: “As pessoas já não sabiam se era suicídio 

ou assassinato. Acontecera ali o que sempre verificara nos olhos da multidão: 

indiferença. Mesmo os repórteres pareciam indiferentes. Só o impacto causara 

inquietação” (idem, p. 25). 

Essa passagem sugere que a possibilidade do choque é uma esperança de 

aniquilar a indiferença divisada na multidão. Essa indiferença denuncia um egoísmo 

generalizado. E a literatura carreriana se apresenta também como uma possibilidade 

de convocar o leitor para um diálogo. Essa possibilidade pode se manifestar, dentre 

outras formas, como identificação com personagens ou distanciamento dos mesmos. 

As personagens são bem construídas, densas, com várias nuanças e, 

geralmente, expõem o fracasso de demarcar ou perfilar o humano. Carrero costuma 

dizer, pela seriedade e coerência com que as constrói, que elas conduzem a 

narrativa. Testemunha ainda que essas personagens são criadas, por exemplo: 

Inventando um passado para elas, mesmo que esse passado não seja 
usado no texto final, faço anotações do perfil das personagens, das 
metáforas que irei utilizar. Se quero escrever sobre uma mulher que mata 
um filho, procuro estudar a vida de Medeia (personagem da tragédia grega 
que assassina os filhos para chamar a atenção do amante), saber tudo 
sobre ela, para construir a personagem. (JORNAL DO COMMERCIO, 
25/02/2002). 

Essa estratégia o levou a buscar em deuses egípcios a construção das 

personagens Ísis e Leonardo, inspiradas na deusa Ísis e no seu irmão Osíris, e 

Siegfried no imaginário germânico. 

A literatura carreriana não tem cores e bandeiras, nem é anarquista, todavia 

tem tons provocativos. Isso se pode observar em passagens abaixo. Ele mesmo 

reconhece que desafia e provoca o leitor em depoimento ao Jornal do Commercio: 

Ultimamente, a literatura está voltada unicamente para o consumo. Para 
uma obra de resultados, feito sindicalismo neoliberal. Publica-se o que o 
leitor quer ler – imaginam os editores – e estamos conversados. Mas o que 
é mesmo que o leitor quer ler? Na orelha do meu livro (Ao Redor do 
Escorpião... Uma Tarântula) a editora diz textualmente que se trata de um 
desafio, de uma provocação. Não desdenho outro tipo de leitor, mas gosto 
também de provocar, de desafiar, de exigir. (Jornal do Commercio, 
04/12/2003). 

Isso ocorre em passagens picantes de envolvimento sexual, por exemplo: 
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Melissa sentou-se na cadeira para ver os dois se amando, trepando, 
mordendo-se, tirando as roupas... os dois se amando na cama, deitados no 
chão, não podia mais olhar, entretanto, a mão escorria pelas pernas, pelo 
sexo, e o desejo era de cair sobre os dois, deixar-se possuir por Ísis e por 
Leonardo [...]. (Carrero, 1995, p. 164). 

[...] Melissa não suportou mais e começou a desprender o pênis, gemendo, 
gozando, grunhindo, Ísis também sentia a mesma coisa, no entanto, 
esbofeteava-lhe, sobretudo na boca e no nariz, de tal forma que a parceira 
começou a sangrar, a sangrar, a sangrar muito, a sangrar 
abundantemente... e Ísis gritava puta, cadela, vagabunda, vulgar [...]. (idem, 
p. 160). 

Apesar da clara tentativa de provocar ou desafiar o leitor, a literatura 

carreriana é séria no sentido em que põe a descoberto o homem diante de si 

mesmo. Levanta o tapete da sala, expõe a sujeira dos cantos protegidos por móveis, 

vai ao “quartinho” de quinquilharias da alma humana. Carrero desafia o homem a 

não fugir de si mesmo. Sua literatura o força a enxergar comportamentos tidos como 

inaceitáveis pela sociedade, porém freqüentes na condição humana. Carrero parece 

ter consciência do poder que tem a literatura de fazer tremer as bases da cultura, no 

que concorda com Barthes ao distinguir texto de prazer do texto de fruição: 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia, aquele que vem da 
cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. 
Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que 
desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, 
culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus 
valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a 
linguagem. (Barthes, 1997, p. 21-22). 

Por isso, as personagens de Carrero, não raras vezes, se afastam dos 

comportamentos convencionais, que de tão normais são socialmente invisíveis. 

Carrero lhes dá visão e ainda advoga a morte do autor tradicional. Fundamenta sua 

defesa argumentando que a teoria literária admite três fases na trajetória do 

romance: 

1) Preocupação com o autor (romantismo e século XIX); 2) Composição 
exclusiva do texto; e 3) Transferência da atenção para o leitor, nos últimos 
anos. Parece, portanto, fundamental que a preocupação se volte agora para 
o personagem, centro de toda a reflexão do autor, no nível mesmo de 
estruturação da narrativa... Assim torna-se possível o trabalho do ficcionista 
estabelecendo uma linguagem exclusiva para cada personagem [...]. 
(Oficina Kriterion nº 0, setembro de 2002). 

Assim, as personagens de Carrero são cheias de nuanças e revelam uma 

riqueza descompassada. São um poço de acertos, desacertos e sobretudo uma 
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fonte perene de questionamentos. Esse voltar-se para a personagem proposta por 

Carrero é conseqüência da sua experiência de construção meticulosa das mesmas. 

Estas são tão bem elaboradas que nascem nas páginas (mesmo que a narrativa não 

faça menção explícita) com uma história, frutos de uma determinada cultura, com 

família, profissão, habilidades específicas, filosofia de vida, e outras características. 

Todavia, isso dá trabalho. E o autor confessou em seminário na Universidade 

Federal de Pernambuco em 13/01/2004 que já elaborou tantas personagens que 

diante da possibilidade de redundância elas saltam de um livro para outro, como 

atesta a passagem de Somos Pedras que se Consomem:“Enquanto comentava o 

acontecimento, Leonardo lembrou a Ísis um romance recifense, Maça Agreste, de 

onde saíram personagens para socorrê-los” (CARRERO, 1995, p. 26). 

Mas Carrero também tem momentos em que trabalha a linguagem com uma 

ternura envolvente, mexendo com a sensibilidade do leitor, atingindo-o através de 

vários sentidos: 

[...] as duas sabiam que o tempo passa, o tempo passa, a manhã iluminada, 
os ruídos dos carros chegando ao quarto, mas chegando como se fossem 
filtrados por uma espécie de silêncio e de solidão que possuíam agora, só 
as duas, as duas unicamente. A manhã era quente, bem quente, entretanto 
um vento brando soprava, vindo não se sabe de onde, ocupando quais 
espaços, passando sobre os seus corpos. (ibid., p. 165-166). 

Observe-se que Somos Pedras que se Consomem é um dos romances de 

Carrero em que muito se percebe a crueza de sua linguagem. Porém neste livro 

aparece também o Carrero que trabalha a linguagem com sentimentos afetuosos, 

afáveis. 

Em A História de Bernarda Soledade – A Tigre do Sertão também aparece 

o Carrero de descrições suaves, brandas, que sugerem doce comoção ante a 

natureza: “por um instante, os campos escuros. A Lua esconde-se atrás das serras, 

engolida – e ela acreditava – por um dragão misterioso” (CARRERO, 1993, p. 57). 

Além da personificação, tão freqüente em Bernarda Soledade, se observa o 

caráter visual que Carrero imprime à narrativa, através de excelente descrição: “A 

chuva volta. Lentamente, mas volta. É apenas um chuviscado renitente, trazendo o 

frio. As árvores continuam a gemer com o sopro sempre constante e cortante do 

vento nos seus loucos alaridos” (ibid., p. 45). 
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Nesta passagem, onde mais uma vez aparecem personificações, Carrero 

consegue mexer com os sentidos através de uma bela construção textual, a ponto 

de nesse momento se poder esquecer que se está diante de uma tragédia. Aliás, a 

tragédia já aconteceu quando o livro começa. O chão é o sertão seco. O romance é 

profundamente ligado ao solo e à terra de Santo Antônio do Salgueiro e nem por 

isso é regionalista. É mais a descrição de uma loucura que se revela uma saída, ou 

uma capitulação diante de um mundo intolerável, bastante semelhante ao mundo de 

Graciliano. É bem verdade que o livro é uma tragédia fantástica, mas não deixa de 

ser uma metáfora daquele que se convencionou chamar de mundo real. 

Um outro aspecto que deve ser salientado nesta apresentação é que a 

literatura carreriana é pródiga em passagens de grande teor sensual e erótico: 

Nua, ela estava inteiramente nua, dentro d’água” (CARRERO, 1993, p. 52). 

Ousada como sempre fora, nua como estava – o corpo perfumando o mato 
e a água – Inês saiu do riacho, sentou-se numa pedra. Enfrentava os olhos 
ansiosos do tio como se fosse apenas a noite olhando-a. O dragão soltara a 
lua. O mundo claro. Muito claro. E todas as curvas do seu corpo poderiam 
ser vistas. Todos os traços. (idem, p. 58). 

“[...] o sol morno no rosto. As pedras e a água do rio reluzindo. Areia nos 
olhos, viu Mariana: pelas curvas do corpo, pelos seios duros e latejantes, a 
água escorria [...]”. (CARRERO, 1981, p. 36). 

Nestas passagens, Carrero prima pela linguagem e consegue alimentar a 

imaginação e a sensualidade humana. Mesmo conseguindo momentos como esses, 

em que a nudez suscita imagens de rara beleza, em harmonia com a natureza, 

Carrero professa que escrever é uma dor. É uma angústia muito grande. Assim 

evidencia que a angústia do indivíduo está presente no autor e conseqüentemente 

na obra, porque esta é representação do indivíduo, da cultura e da vida. Em 

palestra-entrevista no café literário da IV Bienal Internacional do Livro, realizada no 

Centro de Convenções de Pernambuco, afirma que “o papel do escritor é aprender a 

escrever” e por isso procura escrever cada vez melhor. Confessa que trava uma luta 

consigo mesmo que é ser um grande escritor. Nesse aspecto, julga que os prêmios 

ganhos (como, por exemplo, o Jabuti em 2000, por As Sombrias Ruínas da Alma) 

são um grande incentivo. Carrero acredita ainda que escrever é se rebelar. É não se 

satisfazer com a realidade. Inventa outro mundo porque não está satisfeito com a 

realidade. Tenta mudá-la. 
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O escritor estreou na literatura com Bernarda Soledade e confessa que o 

Movimento Armorial foi muito importante na sua vida. Ao chegar em Recife procurou 

Ariano Suassuna para mostrar um livro. Ariano prontificou-se a ler e o advertiu que 

se não gostasse, diria, mas isso não significaria que o livro não prestasse. Apenas 

não teria sido do seu agrado. Após a leitura, Ariano o devolveu e lhe sugeriu a leitura 

de Dostoievski. Algum tempo após a leitura, escreveu A História de Bernarda 

Soledade – A Tigre do Sertão, em apenas cinco dias e não parou de escrever 

mais. Considera, assim, ter tido uma escola que ninguém teve. Sempre que escrevia 

mandava para Ariano, que examinava e enviava sugestões. Carrero se considera 

um escritor técnico, que elabora com detalhes o perfil de suas personagens, e as 

metáforas que utilizará no romance. No último livro lançado, Ao Redor do 

Escorpião... Uma Tarântula?, conforme matéria do Jornal do Commercio, constrói 

um formato inédito proveniente da análise que fez da sua obra até então, e explica: 

A construção lenta da minha obra levou-me à investigação de técnicas 
literárias que me seduziam desde o começo. Feito um exame daquilo que 
produzi ao longo dos anos é possível observar que essas técnicas vão 
sendo tratadas desde o mundo psicológico de A Dupla Face do Baralho, 
quando traço um quadro de remorso e de alegria do personagem central, o 
pêndulo da luz e do escuro, até chegar em Sinfonia para Vagabundos, onde 
as odes, os discursos, os salmos, o meta-romance, a aparente desarmonia 
interna levam a uma melodia interior dos personagens. Ao Redor do 
Escorpião – Uma Tarântula? é apenas a seqüência, digamos radicalizada, 
de tudo aquilo que trabalhei em minha obra (Jornal do Commercio, 
04/12/2003, Caderno C 1). 

Com essa perspectiva, Carrero construiu um romance com o mínimo de 

enredo possível, e mais linguagem, construção sob transpiração. E também se pode 

observar o delicado trabalho de construção das personagens, dando-lhes 

autoconsciência e autonomia. Carrero não busca personagem cópia da realidade, e 

sim que este “se realize como obra de arte no interior do texto” (Oficina Kriterion, nº 

0, setembro de 2002). Esse trabalho acurado de construção das personagens é uma 

das fortes características da escritura carreriana, presente também em Somos 

Pedras que se Consomem.  

Esta é uma obra construída de uma perspectiva intertextual, onde vários 

autores são convocados para um diálogo, formando um coro de vozes. Sim, um coro 

de vozes é o que Carrero apresenta em Somos Pedras que se Consomem. 

Marcado pela fragmentação, o romance não busca necessariamente contar uma 
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história, mas discutir temas ligados ao mundo, às sociedades modernas. Dialoga 

com vários textos, no sentido amplo, como propõe Bakhtin na visão de Compagnon: 

A obra de Bakhtin contrapondo-se aos formalistas russos, depois franceses, 
que fechavam a obra em suas estruturas imanentes, reintroduz a realidade, 
a história e a sociedade no texto, visto como uma estrutura complexa de 
vozes, no conflito dinâmico de línguas e de estilos heterogêneos. 
(COMPAGNON, 2001, p. 112). 

Em Carrero o processo intertextual é a maneira de formar o seu coro de 

vozes. Vozes que falam de traições, incestos, sexo, sadismo, masoquismo, 

homossexualismo, amor, solidão, e fundamentalmente angústia. O mundo de 

Somos Pedras que se Consomem revela a velocidade das transformações das 

sociedades modernas, a angústia da fragmentação do indivíduo, e a fantasia que é a 

noção de unidade do sujeito ou de identidade única. 

Em Somos Pedras que se Consomem, Carrero mostra que não há uma 

única maneira de ver o mundo, ou de interpretar os fatos, ou de ordenar o caos. Isso 

é evidente na forma de construir o livro. Este não segue uma linearidade narrativa. 

Tanto é que 

Pode ser lido de três maneiras: 

Seguindo-se a leitura linear, da primeira à ultima página; 

Acompanhando os capítulos centrais e observando-se as chamadas 
numéricas; 

Lendo-se apenas os capítulos centrais, sem qualquer preocupação com as 
chamadas, e depois as partes denominadas Tom Sobre Tom ou 
inversamente. 

De qualquer modo serão mantidos o clima e a densidade da história 
(Carrero, 1995, p. 5). 

O que foi exposto acima nos permite afirmar que a fragmentação é um dos 

elementos responsáveis pelo sentido da obra. Contraditoriamente os fragmentos 

inter-relacionam-se formando um todo indissolúvel. Os fragmentos dialogam entre si 

num universo de personagens que expõem a angústia de viver identidades 

diferentes em diferentes momentos. O livro é ordenado em torno da fragmentação 

do sujeito pós-moderno. Parece contraditório falar de ordenação numa narrativa 

formada de fragmentos. Todas as identidades são de alguma forma questionadas. O 

coro de vozes é chamado ao centro da discussão da identidade cultural na pós-

modernidade, quer se trate de identidade nacional, do sujeito ou até do romance, 

uma vez que o livro é editado como romance, porém não obedece à forma das 
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tradicionais narrativas. Nenhum dos personagens se apresenta centrado, voltado 

para um núcleo interior contínuo. O universo de Somos Pedras que se Consomem 

mostra que essas concepções de sujeito ou de individuo estão sendo deslocadas, 

não se sabe bem para onde, porém se apresentam no momento bastante 

fragmentadas. As tentativas frustradas de definir o individuo, no século XX, 

transformam tais concepções em uma só: a de que o sujeito não tem uma identidade 

“fixa, essencial ou permanente” (HALL, 2001, p. 12). 

Essa noção de identidade em formação e em transformação, não única, que 

vai assumindo formas diferentes a depender de como os indivíduos são 

representados dentro de sua cultura é representada na construção de Somos 

Pedras que se Consomem pela disposição dos capítulos em fragmentos e pela 

convocação de um coro de vozes em uma clara demonstração de que não há 

verdade única sobre as coisas. O romance aponta para possibilidades não lineares 

de se viver. Sua construção e suas possibilidades de leitura são indicativos 

concretos da fragmentação de identidades que conceitua a pós-modernidade. 

O que se observa nesse romance de Carrero é que não se pode conceituá-lo 

apenas como um romance que registra a pós-modernidade, muito menos dizer que é 

um romance que apenas se enquadra em características pós-modernas. O que se 

vê com clareza é que a fragmentação e a mobilidade de identidades estão presentes 

nos aspectos internos da obra, na própria estrutura. 

Ao criar personagens sem vínculos familiares, sem o sentimento de 

pertencimento a um lugar, o romancista já aponta uma crise de identidades que 

estará presente em todo o romance. Verifica-se, portanto, que se o livro é ordenado 

em fragmentos de “coro de vozes”, é porque o “coro de vozes” representa a 

transposição, no plano da estrutura do livro, da fragmentação da identidade do 

sujeito pós-moderno. E essa pluralidade não é apenas “ilustrada com exemplos, mas 

sugerida na própria composição do todo e das partes, na maneira por que organiza 

a matéria, a fim de lhe dar uma certa expressividade” (CANDIDO, 2000, p. 07). 

A esse “coro de vozes” que vem de D.H Lawrence a Sylvia Plath, Yourcenar a 

Fitzgerald, Kundera a Clarice Lispector e que discutem suicídio, incesto, 

masoquismo, lesbianismo, poesia, Carrero agrega o leitor. O leitor é convocado a 

essa mesa redonda, onde se abre um dossiê em que se expõe todas as dúvidas, 

conflitos e ações da natureza humana desestabilizada por uma sociedade em 
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violenta e veloz transformação. O leitor é convocado a indignar-se: “[...] Acontecia ali 

o que sempre verificara nos olhos da multidão: indiferença. Mesmo os repórteres 

pareciam indiferentes. Só o impacto causara inquietação. Agora não era mais do 

que uma cena vulgar” (CARRERO, 1995, p. 25) e a posicionar-se diante do que 

descobre sobre as personagens.Somos Pedras que se Consomem é um texto que 

recebe o leitor por suas normas e valores e logo o tira de sua passividade ou inércia. 

Não só pelas lacunas do texto que terá de preencher, mas também pelas 

concepções que terá de defender ou rechaçar. A sua forma fragmentária, não-linear, 

exige do leitor a construção de um sentido global do romance. 

 Esses aspectos sobre o autor foram trazidos, porque evidenciam que a pedra 

de carne e osso é feita de angústia; que a angústia que está na vida não poderia 

deixar de estar no autor de alguma forma; e ainda indicia que essa angústia, 

intencionalmente ou não, é transposta para a obra. E Somos Pedras que se 

Consomem foi a obra escolhida porque nela a angústia se manifesta de forma 

ímpar. É uma obra representativa da angústia que está no indivíduo e impregna a 

sociedade. Porém é importante que se esclareça, que a angústia que está na obra 

não é aqui vista necessariamente como a angústia do autor. O autor, neste trabalho, 

é o indivíduo que capta e representa a angústia do indivíduo, da cultura e da 

sociedade. 

1.2 DA INQUIETAÇÃO DO AUTOR À ANGÚSTIA 

Benedito Nunes no caderno Mais! da Folha de São Paulo afirma que: 

Graciliano é um escritor atualíssimo, porque está muito afinado com a tônica 
do pensamento contemporâneo, que não vê saídas e experimenta o vivido 
cada vez mais como absurdo. (p. 09). 

Não é difícil concordar com Nunes, uma vez que ao se observar os seus 

protagonistas verifica-se o estado de conflito em que se encontram ante o mundo. 

Podendo-se ainda verificar uma não aceitação do outro ou de si mesmo. Conforme 

José Onofre, 

Graciliano nunca acreditou que houvesse uma possibilidade de harmonizar 
o homem com o mundo. Na sua concepção, surgida ainda na infância, só 
havia hostilidade e punição do mundo com o homem, do rico com o pobre, 
da autoridade, dos homens entre si. (BRAVO, p. 29). 
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Essa “incapacidade” de seus personagens de se harmonizarem com o mundo 

denuncia que a sua literatura se apresenta como uma reação a um mundo 

inaceitável. Inaceitável em vários aspectos, principalmente, no caráter impositivo do 

poder. Mesmo inclinado a uma ideologia socialista, o que o levou a ingressar no 

Partido Comunista em 1945, não abdicou do seu estilo literário em favor de uma 

literatura panfletária. Não sem sofrer pressões e vigilância, o que certamente o 

amargurava. Mas, essa impossibilidade de harmonia com o mundo está presente em 

Angústia, cujo protagonista é considerado, por Antônio Cândido, a personagem 

mais dramática da moderna ficção brasileira, atesta Sérgio Amaral Silva (CULT, p. 

18). O ambiente do romance é marcado por uma forte diferença de classe social e o 

conseqüente encolhimento de Luís da Silva que vem a representar a classe pobre e 

o funcionário público regular que trabalha na mesma função há anos. Além de 

escrever artigos encomendados e se achar um medíocre. Assim Luís se vê cercado 

de inimigos: 

Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e como caminho 
devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar-me os pés e 
bater-me nos calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado mais me isolo e 
entristeço. Quero recolher-me, afastar-me daqueles estranhos que não 
compreendo... A multidão é hostil e terrível. Raramente percebo qualquer 
coisa que se relacione comigo [...]. (RAMOS, 2002a, p. 129). 

Graciliano expõe, através de Luís da Silva, a completa desarmonia da 

personagem com o mundo, e como esse mundo que concebia intolerável faz mal a 

Luís. Além disso acentua a terrível incomunicabilidade que servirá de motivo a Vidas 

Secas, ao construir o livro, dentro do que na teoria literária chama-se “monólogo 

interior”, ou transcrição do “fluxo de consciência”. Isso se caracteriza também pela 

quase ausência de diálogos. Conforme Sérgio Amaral Silva (CULT, p. 17), Graciliano 

expõe como mestre o drama da solidão, frustração e desajuste social. A trama é 

densa e complexa. Sua linguagem é marcada pela concisão e faz também uma dura 

crítica social. Mesmo assim, não era condescendente consigo próprio e por não ter 

podido dar a Angústia um enxugamento final (os originais foram entregues para 

datilografar no mesmo dia em que foi preso, acusado de ser militante comunista pela 

ditadura do Estado Novo) julgava-o mal escrito, com excessiva gordura. 

Para Ferreira Gullar, a atualidade de Graciliano talvez: 

Resida no fato de que na sua aparente rudeza, comovia-se com o 
desamparo de seus personagens, nos quais identificava o seu próprio 
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desamparo e de todo ser humano [...]. (FOLHA DE SÃO PAULO, Caderno 
Mais!, p. 14). 

Como não ver em Madalena o desamparo de todo ser humano, diante de 

forças castradoras de sonhos, perpetuadas por pessoas perante as quais se perde a 

esperança no gênero humano? Beatriz Resende vê bem o desafio que o romance 

São Bernardo propõe: “O pacto que estabelece com o leitor implica a negação de 

qualquer simpatia por aquele que conduz a narrativa” (ibid., p. 17). Paulo Honório 

provocou toda uma tragédia que culminou com o suicídio de Madalena. Dois anos 

após a morte dela, está a escrever a história deles, construindo uma narrativa 

literária, para a qual precisa, conforme Beatriz Resende, de imaginação, 

sensibilidade, prazer, amor, gosto pela literatura e outras características. E 

sobretudo, Graciliano expõe a impossibilidade de continuar a ter esperança. 

Madalena, no seu sonho ingênuo, não suportou a crueza de um mundo insensível. 

Honório, ao invés de enternecer-se com o projeto de Madalena, vai ressuscitando o 

assassino que fora. 

Assim, tanto a angústia que se apresenta como impossibilidade de se 

relacionar consigo mesmo (a contínua ameaça de perder-se ou de soçobrar, caso se 

aventurasse em um grito) como a angústia que se apresenta como impossibilidade 

de se relacionar com o outro (a contínua ameaça de resolver o conflito, eliminando o 

outro ou destruindo-se) vão descortinando o território sombrio no qual a angústia se 

aloja na alma das personagens. No entanto, para juntar-se a essas formas de 

manifestação da angústia, ainda outra: a que vem do chão. Vidas Secas é um 

exemplo desse descompasso entre o homem e a natureza. A oposição ali se faz 

entre o sertão e a cidade, que é vista por Fabiano e sinhá Vitória como uma 

possibilidade de realização para suas vidas. Ainda assim, Vidas Secas não pode 

ser considerado um romance meramente regionalista, porque a angústia que se 

desvela na trajetória daquelas personagens leva-as a transcender a mera luta por 

sobreviver em circunstâncias adversas e a indagar a utilidade de permanecer em um 

mundo que parecem conceber inútil.  

Graciliano como escritor sofreu uma grande angústia que era posicionar-se 

em relação à situação política no Brasil de Vargas. Como indivíduo atuava no partido 

comunista, mas soube preservar a honestidade intelectual, conforme atesta Mário 

Magalhães: “A narrativa típica de militantes da época cumpriria a cartilha do realismo 
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socialista, suposta escola estética que asfixiou a arte na União soviética na era de 

Stalin (1924-53) ao subordiná-la à política” (FOLHA DE SÃO PAULO 09/03/2003, 

caderno Mais, p.7). Entretanto não foi o que Graciliano fez em Memórias do 

Cárcere, argumenta Magalhães. O que para outro militante poderia ser uma 

oportunidade de glorificar os comunistas encarcerados, para Graciliano foi uma 

oportunidade de reviver, representar e transfigurar aquela realidade com 

honestidade intelectual. Há relatos de torturas desumanas, contudo o autor não se 

sentiu obrigado a criar ou enaltecer personagens sujeitos à conveniência política. 

Alguns militares presos que participaram da intentona comunista foram por ele vistos 

com desprezo. Houve reação de setores do PCB a Memórias do Cárcere. Ainda 

conforme Magalhães, havia militantes que escondiam o romance diante de chefes 

do partido e provavelmente não foi coincidência a edição póstuma. Porém foi 

poupado das reações contrariadas. Graciliano viajou pela União Soviética e registrou 

o experienciado no livro Viagem. Porém não se apresentava como divulgador das 

doutrinas comunistas e, nos últimos anos de sua vida, soube resguardar a sua 

produção do uso propangandístico ou apologético pelo partido. Esses fatos são 

evidências de uma das várias angústias que Graciliano viveu como indivíduo e como 

escritor. Exibem também a possibilidade, atestada por ele mesmo em carta a Irmã, 

dessa angústia ser transposta para a sua obra: “Só conseguimos deitar no papel os 

nossos sentimentos, a nossa vida. Arte é sangue, é carne. Além disso, não há nada. 

As nossas personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos expor o que 

somos” (BRAVO, p. 26). O próprio Graciliano confirma a presença da angústia do 

indivíduo na obra, porém o escritor por estar no mundo, capta também a angústia 

que está impregnada na sociedade. E a angústia da sociedade também está na obra 

e se manifesta, dentre tantas formas, pela permanente irreconciliação do homem 

com o mundo. Mundo que é representado pela linguagem. E aqui reside uma das 

maiores angústias do Graciliano escritor. A luta com a palavra, para alcançar a 

exatidão como quer Ítalo Calvino: “Uma linguagem que seja a mais precisa possível 

como léxico e em sua capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da 

imaginação” (CALVINO, 199 , p.72). Se esse empenho de Calvino é por conta da 

linguagem parecer sempre ser usada de forma generalizada, descuidada, 

aproximativa, o de Graciliano é por conta do “naturalismo e do romantismo das 

gerações anteriores, que carregavam em descrições e adjetivos” (FOLHA DE SÃO 

PAULO 09/03/2003, caderno Mais, p. 09). De acordo com Benedito Nunes “A 
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obsessão de Graciliano era pelo corte. Cortar, cortar, cortar...  o desejo de extirpar a 

‘matéria gordurosa’, como ele mesmo dizia” (ibid., p.09). Dessa inquietação com a 

forma do texto, dessa angústia vivenciada como indivíduo e como ser social, nasce 

Angústia, protagonizado por uma das personagens mais comoventes da literatura 

brasileira. Em relação a esse livro, Graciliano expressou uma inquietação ao seu 

filho Ricardo que testemunha: “Ele se ressentia inegavelmente da tendência 

predominante para uma visão intimista quase psicanalítica, de Angústia, desejava 

que chegassem ao global do livro, às suas muitas intenções no campo social” 

(MENEZES, 1995, P. 162). É evidente que o livro desvela o interior atormentado de 

uma personagem inconformada com a existência. Põe pelo avesso o indivíduo 

protegido por uma rotina sisifiana. A repartição, sua montanha. Os papéis, seu 

rochedo. Porém, tinha razão Graciliano. Ao expor a angústia indescritível de Luís da 

Silva, denuncia uma estrutura social inescrupulosa. Capta muito bem a angústia das 

pedras fustigadas pelo eterno vento da dominação. Em Angústia, o registro das 

inquietações individuais que se manifestam em tensões sociais. Tensões essas que 

explodem nas relações sociais e voltam para o indivíduo amplificadas. E do indivíduo 

voltam a incidir em grupos, categorias profissionais, classes sociais, na cultura de 

forma geral. Não necessariamente seguindo alguma ordem. Mas a angústia está em 

cada lugar onde houver o humano. Graciliano parece dizer isso. Seu livro sugere 

isso. Por essa razão Angústia foi escolhido para esse trabalho. A angústia se 

manifesta nessa obra de forma singular. Se esta fosse a única obra do autor, serviria 

para patentear que a angústia permeia a obra porque está no indivíduo. Se está no 

indivíduo, também está no autor. Se está no autor, está na obra, no indivíduo e na 

cultura de forma geral. É preciso, então, perceber como essa angústia se manifesta 

nas obras escolhidas e como a teia da inquietação vai se formando na vida dessas 

personagens. A investigação vai procurar identificar as formas de manifestação 

dessa angústia no mundo das obras.   
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2 DA ANGÚSTIA QUE CONSOME AS PEDRAS 

Na metafórica nominação de pedras no mundo, os indivíduos acossados pela 

angústia intentam de muitos modos dela fugir. Conscientes de que estão sendo 

consumidos, julgam que suas ações seriam suficientes para abrandá-la. Dentre 

estas o encolhimento teria essa função, todavia uma angústia em um grau muito 

elevado poderá esticar a corda até que esta se arrebente e as pedras atadas a ela 

rolem para dentro da noite abissal. 

2.1 O ENCOLHIMENTO 

A angústia em Luís da Silva se apresenta como um encolhimento diante do 

mundo. Luís vive em uma sociedade profundamente marcada por duas classes. A 

sua estima é atingida por pertencer a menos favorecida. Seu horizonte é estreito. 

Como funcionário público não se vê em condições de esboçar movimentos de 

superação daquela função obscura. A angústia de Luís da Silva é a falta de 

perspectiva que se manifesta e se amplia pelo seu encolhimento. Encolhimento 

também amplificado pelas relações capitalistas que oprimem a classe a que 

pertence. 

Como o romance é escrito em primeira pessoa e tem no próprio Luís da Silva 

o narrador, em várias passagens o mesmo atesta que se encolher é um elemento de 

construção de seu perfil. 

Lá estão novamente gritando os meus desejos. Calam-se acovardados, 
tornam-se inofensivos. (RAMOS, 2002a, p. 16). 

Retraía-me como um animal acuado. (ibid., p. 22). 

A mesa a que me sinto fica ao pé da vitrina dos cigarros. È um lugar 
incômodo: as pessoas que entram e as que saem empurram-me as 
pernas... Passo ali uma hora, encolhido junto à porta, distraindo-me. (ibid., 
p. 24). 

... Uma folha da porta oculta-me o corpo. Uma criaturinha insignificante, um 
percevejo social, acanhado, encolhido para não ser empurrado pelos que 
entram e pelos que saem. (ibid., p. 25). 

Eu encolhia-me, reduzia-me e, em caso de necessidade, sentava-me com 
uma das nádegas. As viagens se tornavam incômodas, mas havia-me 
habituado a elas, e ainda que o carro estivesse deserto, não poderia 
espalhar-me como Julião Tavares: receava que me viessem empurrar e 
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tomar, sem pedir licença, algumas polegadas da tábua estreita. (ibid., p. 
182) [grifos nossos]. 

O nada que Luís da Silva vê no futuro, o nada que vê diante do espelho, o 

nada que vê em sua classe social traduz-se em uma postura de encolhimento. 

Aparentemente o nada se traduz em não-atitude, mas Luís atesta que assim não é. 

Ele sai da inércia, no entanto o seu movimento é de retração. Uma retração já 

cristalizada na forma de arco que tem o seu corpo. Seus olhos quase nunca 

contemplam o horizonte tangerina quase pitanga do sol quase posto. Antes estão 

encharcados de poeira, seixos, piçarra e calçadas. Uma retração já convertida em 

mecanismos inconscientes de recolher as pernas, sempre, para não atrapalhar 

possíveis passantes. Uma retração que o impede de por o pé adiante da linha que 

demarca o campo de funções do seu cargo público no qual o que faz é cumprir 

regulamentos. Uma retração que o leva a assumir uma forma covarde de se referir a 

Marina sempre com rancor e xingamentos. 

Tudo aponta, no seu relato, para o fato de que gostaria de viver uma vida 

diferente da que vive. Seus desejos, ele os compara a gritos que calam acovardados 

e tornam-se inofensivos, portanto seus horizontes permanecem estreitos. No entanto 

interessou-se pela vizinha, Marina, que tinha “um traço de personalidade 

incompatível com a estreiteza do horizonte de Luís: a ambição” (CULT., p. 18). 

Assim que a conheceu, acha que ela o percebeu: “um sujeito feio: os olhos baços, o 

nariz grosso, um sorriso besta e a atrapalhação, o encolhimento que é mesmo uma 

desgraça” (RAMOS, 2002a, p. 34) [grifo nosso].Luís da silva, em outro momento, 

acrescenta ainda ter a boca muito grande. 

 O alto grau de subjetivismo que imprime à análise do próprio sorriso parece 

indicar que o encolhimento, resultante da angústia, pode estar, também, distorcendo 

a visão que tem de si mesmo. Por sua vez, o movimento de retração que adota o faz 

enxergar-se com os olhos da sociedade pequeno-burguesa cujos valores são 

diferentes dos de sua classe. Ele aparenta já ter introjetado esses valores e estes 

dialeticamente parecem servir de molas impulsionadoras de seu retraimento, uma 

vez que se percebia inferior à classe rica. O hábito de ir ao café, ficar em posição 

desconfortável, porém distraindo-se, observando as mesas de desembargadores, 

advogados, médicos e outros, demonstra que o círculo restrito do seu mundo não se 
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ampliaria. Acomodara-se àquela vida, mesmo que sonhasse com outra: a que via 

em outras mesas do café. E assim se distrai. 

A angústia de Luís da Silva ao traduzir-se em encolhimento seqüestra-lhe a 

capacidade de sonhar. Revela que Luís capitulou diante do risco, diante da sua 

condição social, diante de uma sociedade que não lhe oferecia perspectivas, diante 

de estruturas incompassíveis com os menos favorecidos. O mundo era mesquinho. 

Na afetação do seu discurso pode-se ver sinais de mágoas como também de perda 

de ilusões. Ah! As ilusões! Alimentara-as em relação a Marina, mesmo nas 

circunstâncias mais adversas. Via-a capaz de partilhar com ele a falta de recursos e 

a falta de ambição, embora ele mesmo narre que Marina gostava de sedas e 

conforto. No plano do enunciado Luis da Silva se apresenta sem olhos para ver as 

divergências conceituais de vida entre ele e Marina. Movido pela paixão passou a 

nutrir uma profunda mágoa por Marina ao perceber que paixão para ela não 

importava muito. Reconhece que o que ela queria era um casamento, uma vez que 

este era uma saída para a sua ─ assim considerada por ela ─ grande desdita. O que 

Luís parece só ter visto depois e deixa entrever na sua narração é que Marina era 

vítima de uma estrutura social excludente, habitante de uma região carente, membro 

de uma classe pobre, todavia não tencionava permanecer assim. Sua arma era a 

ambição. E daí parece vir também sua grande mágoa em relação a Marina. Luís 

considerava-se vítima de Marina e considerava esta, vítima de Julião Tavares. Logo, 

para Luís, ambos eram vítimas de Julião Tavares e este era símbolo de um mundo 

que além de incompassível era intolerável. 

Luís, no alto do seu encolhimento, parece ver na revolta inerte uma boa forma 

de se relacionar com um mundo em que é possível um Julião Tavares sair por aí 

seduzindo garotas. Luís revela, sim, manter uma atitude hostil para com o mundo. E 

o mundo, do alto de suas estruturas, nutre uma atitude hostil e irreconciliável com os 

pobres e ingênuos, sente Luís. Para este funcionário público, Julião Tavares é a 

expressão maior de uma punição que o mundo desfere sobre o homem 

desfavorecido. Por conta de um contraste de classes sociais, Luís sente um 

desrespeito institucionalizado em relação a pessoas como ele: excluídas. Percebe 

Julião Tavares, símbolo do abuso de poder e autoridade que sente em relações 

sociais opressoras. Julião é também protótipo do explorador da “riqueza” e da 

ingenuidade alheia; emblema do invasor e colonizador do direito dos pobres. 
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Luís, ao ver seus sonhos abortados, é tomado de furor, ao seguir Marina e 

descobrir que ela fora abortar uma gravidez adquirida com Julião Tavares. A cólera o 

faz xingá-la várias vezes de puta com o objetivo de ofendê-la. Percebe que aquele 

aborto simboliza ainda outros projetos desfeitos. O projeto que tinha Marina de 

mudar de vida esbarra na desumanidade de Julião. Luís entende toda a 

problemática que envolve Marina. O quanto ela precisaria do segredo da mulher que 

operou o aborto, para não ficar falada. E quanto mais entende a impessoalidade 

dessas estruturas sociais excludentes, mais lhe cresce a ira. E mais a xinga. Marina 

o deixara, conduzida pela ambição e fora também abandonada, com um filho na 

barriga. O seu sentimento irascível sugere que a dor que sente provém da idéia de 

que Marina preferira passar pelo que estava passando a ficar com um sujeito 

acomodado a um salário ínfimo e a uma vida destituída de sonhos. A raiva e a 

piedade por Marina nastram-se e ao mesmo tempo em que a xinga, tem fome e 

sede de justiça. Seus sentimentos além de fortes são contraditórios. Isso parece 

revelar um sentimento narcísico. Assim, compra uma briga que a rigor não é dele. 

Quer fazer justiça sem ser solicitado. Se foi Julião Tavares quem causou todo o seu 

sofrimento, fazendo também sofrer Marina, terá que pagar por isso. Com esse 

propósito é então tomado por uma força estranha: 

Exatamente como se uma vontade estranha me dirigisse, um sargento 
invisível que se descuidasse do exercício e fosse pelo campo, embrutecido 
pela cadência ─ um,dois, um dois, ─ esquecido da voz de comando [...]. 
(RAMOS, 2002a, p. 184). 

Essa vontade estranha que nele se revela o faz esquecer todo o 

encolhimento nutrido há anos. Caminha decidido, ignorando quaisquer intempéries 

pela linha do bonde, em busca de sua futura vítima. Vai assassinar Julião. O Julião 

que entra pela sua porta contra a sua vontade; o Julião que se esparrama no 

coletivo enquanto ele senta com uma nádega apenas; o Julião que chama de 

cachorro, anda empertigado, enquanto ele anda curvado para a terra. Sentia, sim, 

uma vontade estranha. A concavidade de sua retração tornara-se um comando 

oposto. Uma agressividade convexa, que não atendia a nenhuma voz racional. 

Reconhecia, enquanto caminhava, que se fosse durante o dia sentir-se-ia “miúdo e 

perturbado, os músculos se relaxariam, a coluna vertebral se inclinaria para a 

frente”, ocupar-se-ia ainda “em meter nas calças a camisa estufada na barriga” e 

afastar-se-ia também “como um bicho inferior” (ibid., p. 188). Mas agora entendia 
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que tudo havia mudado. A força que o toma o faz perder todas as características de 

retração. Tal força que se manifesta em Luís da Silva se assemelha ao fenômeno 

que Rollo May (1978, p. 136) cognomina demoníaco. Segundo o psicoterapeuta, o 

demoníaco é qualquer função natural que tenha o poder de apossar-se de toda a 

pessoa. Tal fenômeno pode ser construtivo ou destrutivo e em geral é ambas as 

coisas. É também o impulso de todo ser humano para afirmar-se. Pode manifestar-

se de várias formas e, quando mau, assume características que vão da 

agressividade excessiva à crueldade mais requintada. Rollo May esclarece ainda 

que esse conceito moderno origina-se do conceito grego, o qual incluía tanto a 

criatividade do poeta e artista, como a do líder religioso, além de incluir também a 

força que domina os amantes. 

O demoníaco pelo qual Luís foi tomado, segundo o retrata Rollo May, tem 

característica destrutiva. Em determinado momento autodefiniu-se como um 

“parafuso insignificante na máquina do estado” (ibid., p. 114). Disse ainda que “tinha 

alma de parafuso fazendo voltas num só lugar” (ibid., p. 114). Nesse momento 

parece reconhecer que não tem poder de decisão nem condições de operar 

qualquer transformação no mundo, se continuasse agindo como até então agia. A 

atitude que está prestes a tomar aparenta ser uma superação do encolhimento que 

o levará a deixar de ser um reles parafuso. Luís talvez esteja convicto de que enfim 

começa a girar no sentido anti-horário. Sua atitude é de quem deixou de 

acompanhar os fusos do mundo que o fazia encolher-se. Começava enfim a brigar. 

Acreditava partir para o enfrentamento. Teria que acabar com Julião. Julião era a 

representação concreta do espaço que não tinha no café, nos coletivos, na 

repartição pública, junto à sociedade como categoria. Entretanto o desespero no 

qual se lança, após a concretização do seu plano macabro, afigura-se como 

compressão de roscas ainda mais apertadas. Toda a sua angústia agora se 

apresenta como uma pressuposição de que fixara ainda mais as estruturas de um 

mundo que se lhe apresenta por demais intolerável. O seu crime o lança em um leito 

febril, perseguido por visões, “agitado, cheio de terrores” (ibid., p. 7). Portanto o que 

supunha ser uma libertação tornara-se motivo de um encolhimento ainda maior. 

O demoníaco, tal qual se manifesta em Luís da Silva, apresenta sinais tais 

quais os caracterizou Kierkegaard. Para o dinamarquês, o demoníaco é um estado 

em que há uma suspensão da liberdade, o indivíduo é tomado por uma compulsão 
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para o mal, e a possibilidade de ser livre causa-lhe uma angústia enorme, por 

também significar a possibilidade do bem destruir o mal que espera concretizar-se. 

Desse modo o indivíduo fecha-se, guarda a sete chaves o seu segredo e faz do 

mutismo um típico comportamento, reflexo do estado em que se encontra. 

Kierkegaard utiliza as expressões hermetismo e revelação involuntária como 

expressivas do mesmo conceito. Escreve que o mutismo é uma forte característica 

do demoníaco, que não quer se dar a conhecer. Em situações nas quais é 

imperativo tal acontecer é com muito pesar que acontece, uma vez que o “hermético 

é exatamente o mudo que não logra deixar de ser perro” (KIERKEGAARD, 1968, p. 

127). 

Visto dessa forma, o demoníaco Kierkegaardiano se manifesta em atitudes de 

Luís da Silva, quando em processo de elaboração do crime que vitimou Julião 

Tavares. O mutismo do amargurado protagonista de Angústia foi fundamental para 

que seu plano desse certo. Os primeiros sinais do seu plano mórbido aparecem na 

narrativa como uma forte hostilidade em relação ao seu rival, no entanto, a princípio, 

não fica tão evidente que Luís chegasse a traduzi-la em crime. Luís denuncia a 

possibilidade de a qualquer momento cometer um ato de violência, até uma 

agressão física. Todavia o encolhimento que já lhe tolhera tantas possíveis ações 

libertárias parece agora gestar um ato de violência nunca antes por ele praticado: 

Seu Ivo apareceu aqui em casa faminto, meio nu e meio bêbado, como 
sempre. Enquanto Vitória lhe preparava a comida, fez-me um presente: 
– Está aqui, seu Luisinho, que eu lhe trouxe. 
E pôs em cima da mesa uma peça de corda. 
– Para que me serve isso, seu Ivo? Onde foi que você furtou isso? 
– Não furtei não, seu Luisinho, achei na rua. Guarde para o senhor. É 
bonitinha. 
E entregou-se ao prato que Vitória lhe ofereceu. 
– Muito obrigado, seu Ivo. 
Aproximei-me da mesa, desenrolei a peça de corda. Mas, com um 
estremecimento, larguei-a e meti as mãos nos bolsos, indignado com o 
caboclo: 
– Retire isso daí, seu Ivo. Que diabo de lembrança idiota foi essa? 
O homem espantou-se: 
– Porquê? Guarde, seu Luisinho. É dada de bom coração. Serve para armar 
rede. 
Pensei na rede onde Marina descansava à noite e que me roubava o sono, 
ringindo nos armadores. 
– Não quero. Tire isso depressa. 
Evitava dizer o nome da coisa que ali estava em cima da mesa, junto ao 
prato de seu Ivo. Parecia-me que, se pronunciasse o nome, uma parte das 
minhas preocupações se revelaria. Enquanto estivera dobrada, não tinha 
semelhança com o objeto que me perseguia. Era um rolo pequeno, 
inofensivo. Logo que se desenroscara, dera-me um choque violento, fizera-
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me recuar tremendo. Antes de refletir, tive a impressão de que aquilo me ia 
amarrar ou morder. (RAMOS, 2002a, p. 143-144). 

Indícios apontam que o início da construção do plano assassino se dá 

concomitantemente com o processo de formação do estado demoníaco. O momento 

é o que o Sr. Ivo ─ um pedinte que vive de pequenos furtos os quais troca por 

comida ou bebida ─ o presenteia com um pedaço de corda. Luís estremece, larga-a, 

coloca as mãos nos bolsos e pede ao bêbado que retire aquela coisa dali. “─ 

Porquê? Guarde, seu Luisinho. É dada de bom coração. Serve para armar rede” 

(ibid., p. 143). Diante das declarações do Sr. Ivo, Luís sente-se ainda mais 

angustiado frente aos seus pensamentos. A estratégia adotada então foi o mutismo. 

A palavra significaria, naquele momento, libertação e diante do tear de 

possibilidades que a corda lhe trazia, deveria se calar. Se viesse a comentar o que a 

partir daqueles instantes aparentava tramar, seria um ato praticado de forma não-

voluntária. Segundo Kierkegaard, a revelação que se possa fazer no estado 

demoníaco é sempre não-voluntária. O estremecimento que confessa ter sentido ao 

ver a corda indica o volume de angústia que seus pensamentos lhe causavam 

naquele momento. Resolve calar, mas sente a ameaça externa da palavra. Sente 

seu hermetismo ameaçado pela possibilidade de libertação que vinha de fora. Tal 

possibilidade foi lançada pela interrogativa: “─ Porquê?” e pelo imperativo: “Guarde, 

seu Luisinho”. Responder com sinceridade ao Sr. Ivo seria colocar o demoníaco em 

relação com a liberdade e isso significaria a também possibilidade de destruição do 

plano-assassino. Essa angústia tal qual se manifesta em Luís da Silva é semelhante 

à descrita por Kierkegaard como a angústia do Bem. O demoníaco reflete um estado 

em que o indivíduo ou o ser está no Mal e sente uma inquietação enorme diante da 

possibilidade de se relacionar com o Bem. É uma relação que não se quer. Portanto, 

caso aconteça, é não voluntária. 

O hermetismo, entretanto, constitui também revelação contra-vontade, 

escreve Kierkegaard. É a condição em que o segredo escapa ao hermético. Assim 

também se dá com Luís da Silva. Ao mesmo tempo em que gestava no silêncio a 

estratégia assassina, dava voltas ao redor da mesa e se percebe enlaçando-a. 

Vendo a corda sobre a mesa, subitamente, começa a ter “um acesso besta de 

hilaridade” (ibid., p. 144) que indica ser uma forma de fuga ao mutismo. Só pára 

quando percebe-se fiscalizado pelo Sr. Ivo, que acha aquilo estranho. Seu riso era 
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uma revelação que lhe escapara sem que pudesse contê-la. Kierkegaard ainda 

alude a outras formas de revelação involuntária como, por exemplo, através do 

semblante; do olhar, que indica muitas vezes sem que se queira coisas que mais se 

quer ocultar; de palavras, que se insinuam em determinados territórios da linguagem 

como se de outro chão falassem. Assim faz Luís: Fala de morte com o Sr. Ivo. 

Pergunta-lhe se este já matara alguém. Isso causa grande espanto em seu 

interlocutor. Depois dana-se a rir outra vez com gestos nervosos e volta a ficar 

imóvel. Algo de terrível e não-voluntário estava expresso nesse olhar egresso da 

imobilidade. Algo de sinistro continha a melodia dessa risada também não-

voluntária, a ponto de espantar o Sr. Ivo. 

Essas manifestações descritas são indicadoras da formação do estado 

demoníaco em Luís da Silva. Da brincadeira pueril de prender o dedo com um laço; 

da memória que trazia a imagem de vaqueiros ─ ídolos da sua infância ─ como 

também de bandidos e de suicidas que se enforcaram; engendrava-se o plano 

macabro. Ia assim, Luís, recolhendo do burlesco e da funcionalidade plural do laço a 

matéria prima de que precisava, para nutrir o seu projeto ensandecido. 

Uma outra face do demoníaco se manifesta em Silva, conforme o caracteriza 

Kierkegaard. O hermetismo que equivale ao mutismo de Luís é no sentido de não 

dar a conhecer o conteúdo do seu plano. Porém quando se observa pelo viés do 

tempo, o demoníaco irrompe de forma súbita. E lá estava o funcionário público a 

andar pela linha do bonde, para emboscar Julião Tavares, tomado subitamente por 

uma vontade estranha a guiá-lo. Obedece a uma cadência rígida, forte. Reconhece 

a subitaneidade do fenômeno e narra: “Vou para a frente, sem perceber que posso 

voltar, libertar-me da autoridade de um sargento invisível e caminhar naturalmente 

[...]” (ibid., p. 184). A vontade estranha que o toma tem características do estado 

demoníaco Kierkegaardiano. Tal estado, o dinamarquês também o chama, a 

angústia do Bem que se revela nessa marcha tresloucada, cuja efetividade parece 

decorrer da possibilidade de não conseguir praticar o crime, de se sentir liberto 

dessa compulsão que o aprisiona. 

É importante ressaltar, nesse momento, que o crime foi arquitetado passo a 

passo em segredo. E essa atitude foi se desenvolvendo dentro de uma convivência 

pacífica com o encolhimento peculiar ao protagonista de Angústia. Entretanto a 

execução do crime não se daria, se esse encolhimento postural não fosse deixado 
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para trás. A continuidade teria que ser rompida de forma súbita, para que o crime 

acontecesse. É o que parecem revelar os atos de Silva durante a execução do 

crime. O encolhimento, comportamento mais freqüente do agora criminoso, sufocara 

também sua voz que há muito se calara ante a intolerabilidade do mundo. O 

demoníaco se revelou o momento em que essa voz grita de forma supostamente 

efetiva na sociedade. O estado demoníaco em Luís, revelador de uma profunda e 

atroz angústia, se estabeleceu a partir do momento em que ele começou a perceber 

possibilidades em sua existência, percebida até então como limitada, quase 

predestinada ao fracasso. A sua angústia, ali, era encarar possibilidades em sua 

existência, sem garantia nenhuma de que pudessem ser realizadas. Não parece 

haver estereotipia em Luís da Silva, e sim singularidade. Na sua relação com os 

outros e com as instituições, ele se sente único, embora se encolha diante desse 

tudo que cresce sobre ele e desespere, por não estar sendo aquele que gostaria que 

fosse. Vive uma vida equivocada. Sua narração afetada sugere que vive uma 

angústia de evitar a angústia. Dessa forma, o que consegue é mais angústia. Cabem 

bem em Luís da Silva as palavras de Caetano Veloso, na letra de Vaca Profana: “As 

vezes segue em linha reta/a vida que é meu bem, meu mal”. 

A linearidade de Luís da Silva (ao acomodar-se como funcionário público 

medíocre, ao aprender a subsistir com carências de recursos, redigir artigos 

medíocres, vivenciar uma rotina de lazer medíocre) sugere ser a sua luta íntima uma 

tentativa de fugir à angústia. Ao fazer da linearidade um princípio em sua rotina, Luís 

evita possibilidades que podem ou não dar certo. Sua vida segue em uma aparente 

estabilidade, uma vez que não manifesta interesse efetivo em mudá-la. Luís só 

manifesta sentir realmente falta de Marina. Aos poucos ele vai revelando que esta 

vai se transformado em seu infinito. E o conflito com Marina, o não poder sustentar 

os sonhos dela, pressupõe que a aparente estabilidade era ilusória. Ele tinha 

moradia, emprego, amigos, lazer, no entanto contraíra dívidas que geravam 

angústias constantes diante da possibilidade de virem a crescer ou de não conseguir 

saná-las. Sofria diariamente com a possibilidade de encontrar credores e muitas 

vezes mudava de caminho para os evitar. Luís encolhia-se timidamente para evitar a 

angústia, todavia esse encolhimento gerava angústias ainda maiores. 

O comportamento encolhido de Silva, que o faz mudar de caminho para não 

encontrar um credor, sugere que poder andar por onde quisesse, sentar 
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confortavelmente em um ônibus como Julião Tavares, viver em um mundo que o 

acolhesse eram desejos constantes na sua vida. É possível que ele amenizasse 

essa angústia, instalada por conta dos desejos, se estabelecesse uma relação 

criativa com o mundo, ou se fosse construindo um mundo seu numa perspectiva 

dialógica com o mundo a sua volta que concebia intolerável. Para Mircea Eliade “A 

Criação do Mundo torna-se o arquétipo de todo o gesto criador humano, seja qual 

for o seu plano de referência” (ELIADE, p. 58). Assim sendo, a relação topológica 

que Luís estabelece com o mundo parece ser símbolo do seu encolhimento diante 

da vida. Suas possibilidades de movimentação existencial são encolhidas devido à 

parca utilização criativa do espaço social à sua disposição. Seguindo o raciocínio de 

Eliade pode-se afirmar que a ocupação de um território vem reiterar a cosmogonia, 

ou seja: “A instalação num território equivale à fundação de um mundo” (ibid., p. 58). 

Isto parece ser mais um forte motivo de angústia para Silva: a possibilidade de 

fundar um mundo. Mudar de caminho, para Silva, significa encontrar um mundo 

menos intolerável, passível de perspectivas. No entanto a possibilidade em Luís 

torna-se impossibilidade por conta do encolhimento que o acompanha. Muda de 

caminho, mas não enxerga território seu. Não concebe instalação possível, nem se 

sente em condições de engendrar um mundo próprio. Ao mudar de caminho, o que 

parecem perceber, seus olhos de encolhido, é uma intolerância generalizada que, ao 

invés de lhe abrir possibilidades, o comprime e o atira ao desconforto das regiões 

mais inóspitas da existência. 

Regiões de solidão são também compartilhadas por personagens de 

Raimundo Carrero em Somos Pedras que se Consomem. Uma que percorre 

regiões tão inóspitas quanto às trilhadas por Luís da Silva é Biba, a jovem prostituta, 

manca, cigana. Biba, pedra que se consome em angústia, pedra encolhida diante de 

um mundo que concebe intolerável. Mundo que fora capaz de roubar-lhe as forças, a 

dignidade e o amor próprio: 

Seria capaz de levá-la para um acampamento de ciganos. Desde que ela 
não ficasse com aqueles olhos em cima dele. Deitando-se no chão. 
Humilde. Debaixo da rede. Feito uma cadela. Leonardo ralhava. 
Reclamava... –... Crie vergonha, mulher...!... Siegfried chutava-a... –… 
Levante-se daí… Aprenda a amar (CARRERO, 1995, p.173). 

O comportamento cigano de Biba a faz migrar de profissão, de casa, em 

busca de um chão que lhe devolva o sentimento de pertencimento a um lugar, a um 
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território que reconheça seu. A angústia se apresenta aqui como sentimento de 

desterritorialização. A falta de um chão a comprime de tal sorte, que lhe arranca a 

possibilidade de gritar. E a angústia que também se manifesta através do grito é aqui 

silêncio, encolhimento. Biba parece viver sob o signo da dominação. O mundo que 

se lhe afigura intolerável parece dialeticamente aceitável através da acomodação: 

Foi Ísis quem pensou...que não devia ter deixado Biba desaparecer, ir 
embora, com aquela mania de cigana, pois seria uma mulher mais 
dominada, uma maluca, espancada, chicoteada até a morte, ela não exigia 
nada, não falava nada, queria apenas comida e dormida, e se lhe 
oferecessem um pouco de sexo, não reclamaria de ninguém ( ibid., p. 164). 

Deitou-se no chão. Uma mulher. Uma menina. Queria esquecer o próprio 
nome. Biba. Apenas Biba. E somente Biba. Estuprada. Violentada. 
Esquartejada. Puta. Prostituta. Rapariga” ( ibid., p. 108). 

Biba era imbecil, retardada, idiota... ( ibid., p.101). 

Deixei de ser menina há muito tempo. Você sabe quem tirou o meu cabaço? 
Sabe, Leonardo? É capaz de adivinhar?... Com uma mulher. Foi assim que 
comecei: com uma mulher. E ela me pediu silêncio. Porque voltaria outras 
vezes. Sempre arranjava um motivo para ficar em nossa casa. Trazia 
remédios para minha irmã. Me ensinou tudo. Foi minha amante até quando 
completei quinze anos. E lhe disse com uma gilete na mão: nunca mais 
toque em mim. Nunca mais. Por isso saí de casa. Fui para as ruas. Me 
chamaram para viver numa casa de massagens. De massagem mesmo não 
havia nada. Nenhuma das meninas sabia sequer o que eram os dedos. 
Suportei muitos homens. E muitas mulheres... Quinze anos no corpo. Os 
donos, os garçons, os empregados me possuíam. Não pagavam nada. Era 
cortesia da casa. Só por diversão... ( ibid., p. 82). 

Biba acostumara-se, desde cedo, à violência da quase não significação. 

Sujeitara-se à relação homossexual com a mulher pedófila. Calou a ignomínia. Seu 

silêncio denuncia o abandono a que estava entregue. Abandono a que está entregue 

a condição humana. Abandono de quem se sabe não acolhida por uma estrutura 

social impiedosa. A angústia de Biba se apresenta ainda como uma profunda 

compreensão de quem se sabe mergulhada em uma impenetrável solidão. Encolher-

se parece ser a forma de juntar seus fragmentos, de construir ou descobrir valores. 

O encolhimento de Biba expõe a angústia de todos que se sentem abandonados 

ante uma estrutura social voltada para a selvageria. Pronta a violentar qualquer 

fragilidade, a violar todos os códigos, a proscrever os débeis. A selvageria, que o 

drama de Biba põe a descoberto, expõe ainda a dessacralização de valores como 

cidadania, amparo ao menor, solidariedade. Porque sua casa não a acolheu, Biba se 

encolheu. As ruas a receberam, a devassaram, a penetraram, não menos que a 

mulher pedófila. E Biba silenciou, porque silenciar era a forma que sua angústia 
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encontrava para bradar. No mutismo de Biba, o silenciar de violentados dentro de 

sua própria casa, de crianças abusadas, de forças insultadas e impotentes dentro de 

seu próprio território. No hermetismo de Biba, o grito solitário de todos os 

desterritorializados. E foi no silêncio, que essa adolescente prostituta engendrou a 

sua pretensa libertação. A gilete na mão se constituía o instrumento cicatrizador que 

restauraria os cortes no seu corpo, provocados por mãos pedófilas. Todavia as ruas 

lhe trouxeram outros cortes tão profundos quanto os de casa. E obrigada a se 

prostituir, dominava os mesmos ascos a que era obrigada com a amante 

compulsória. O seu encolhimento era questão de sobrevivência. No seu 

encolhimento, o ruminar de bílis de todos os desvalidos, o olhar preso ao chão de 

todos os destutelados por um mundo, tanto quanto o de Luís da Silva, intolerável. 

 A angústia que se manifesta no encolhimento de Luís da Silva e de Biba 

assume contornos de uma compressão que se impõe de estruturas sociais 

impiedosas, individualistas e selvagens, em direção ao indivíduo, levando até ele a 

ameaça de não ser. Biba, em um dado momento já não se sabe. “Queria esquecer o 

próprio nome” sugere a impossibilidade de nomear o que se tornara. E não sabia o 

que fazer do que se tornara. Não tinha clareza da sua identidade que se 

apresentava por demais fragmentada. A perda do nome pode evidenciar um dano a 

uma das formas de representar a identidade. Biba ainda não o perdera, mas o 

queria esquecer, o que sugere sua obsolescência precoce. Sofrera tantas perdas e a 

que se revela mais angustiante é a possibilidade de não ser. A de diluir-se nas ruas 

entre encolhimento e silêncio. A angústia de conviver com a ameaça do não ser, 

como convivia intermitentemente com as voltas da amante pedófila. O seu 

encolhimento provinha também por conta do seu círculo significativo que a via como 

“imbecil, retardada, idiota”. Quando ainda no hospital, “Ísis lhe falava das noites 

libertinas com socialites. Muitas queriam morrer também. Amavam o suicídio e a 

morte lenta [...] liam muitos romances, guardando a dor de Biba, a menina Biba, a 

prostituta Biba. Prostituta, bêbada e suicida” (ibid., p. 30). Biba, pedra que se 

consome na prostituição, implode sua organização interna ante uma estrutura 

externa de opressão, ante um mundo intolerável. O seu encolhimento a leva a 

desesperar e querer ser outra: Madame Belinski. Luís da Silva, pedra que se 

consome em angústia, desesperava por querer ser outro e ao mesmo tempo não 

conseguir, por ter se condicionado a se encolher diante do mundo. Assim, tanto a 
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angústia de Luís da Silva como a de Biba, que se revela como encolhimento, lança-

os ao desespero de querer ser outro, perdidos na fragilidade, devido à opressão de 

um mundo intolerável. 

2.2 O SUICÍDIO 

Voltou a pensar no pequeno texto de Lia Luft e imaginou que estava 
vivendo um momento delicadíssimo: entrar no mundo definitivamente ou 
sair dele para não voltar jamais. (CARRERO, 1995, p. 90). 

Era correto que havia algo profundamente estranho que os (Siegfried e 
Leonardo) ligava: os romances e os poemas. Mas o suicídio, sim, o suicídio 
era mais forte. A ligação pelo suicídio, a amizade pelo suicídio, o amor pelo 
suicídio. Também ele, Leonardo, também ele sonhava as vezes em se 
suicidar. (ibid., p. 29). 

No hospital Ísis lhe falava das noites libertinas com socialites. Muitas 
queriam morrer também. Amavam o suicídio e a morte lenta. Trabalhada. 
Poema escrito palavra após palavra. (ibid., p. 30). 

O inferno. Pela segunda vez em toda a sua curta e violentada vida pensara 
em suicídio. Inferno e suicídio. Bastaria uma corda no pescoço. E logo, logo 
a vida não existiria. Inferno e suicídio. Parece que combinavam. Que 
rimavam. Embora depois de morta esperasse não encontrar coisa alguma. 
Vazio. Apenas vazio. Vazio absoluto. Inferno. Suicídio. Vazio. Devia ser 
assim. Sentada na cadeira da sala. Biba estava sentada. (ibid., p. 107). 

[...] A velha nunca devia ter feito aquilo, enforcar-se não era digno de uma 
pessoa, de uma velha, o castigo da velha senhora, ele próprio que amava 
tanto o suicídio. Mas diante de fato concreto. Diante de fato estabelecido e 
os jornais noticiando, verificava-se que o suicídio é uma coisa asquerosa 
(ele que amava o suicídio), nojenta, repelente. (ibid., p. 123). 

A morte mais iluminadamente bela: o suicídio, a coragem da morte, o 
desafio da morte, sobre a morte. (CARRERO, 1981, p. 21). 

O encolhimento também se apresenta em Angústia e em Somos Pedras 

que se Consomem na sua forma mais extremada: o suicídio. A suprema 

resignação, a angústia no grau mais elevado, o ponto mais alto de encolhimento. A 

crueza dessa exposição é semelhante nos dois autores e o processo que se 

estabelece no interior das personagens é consonante com as reflexões do escritor 

Albert Camus sobre o tema. É recorrente entre as personagens carrerianas a 

reflexão sobre o sentido da vida. Para Albert Camus, o sentido da vida é a mais 

premente das interrogações. Em O Mito de Sísifo, entrevê que muitas pessoas 

morrem por considerarem que a vida não merece ser vivida. Dessa reflexão Camus 

parte para analisar o suicídio: “Um gesto como este prepara-se, tal como acontece 

com uma grande obra, no silêncio do coração. O próprio homem o ignora” (CAMUS, 

p. 14). Pensar no suicídio é começar a ser consumido. Várias causas podem levar 
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alguém ao suicídio. Dentre elas, sugere Camus, as mais aparentes são as menos 

eficazes. Por outro lado, o argelino não acredita que se chegue ao suicídio por 

reflexão, a não ser em casos raros. Para o existencialista, viver não é fácil. Exige 

muitas atitudes que geram hábitos necessários à sobrevivência. Morrer 

voluntariamente é confessar a inutilidade do quotidiano e do sofrimento, e não ter 

nenhuma grande causa pela qual devotar a vida, é bradar a “quem tiver ouvidos” 

que a vida “não vale a pena”. Mesmo que o suicida não tenha essa consciência é 

isso que revela a sua atitude instintiva. Exceção feita aos “suicídios políticos, 

chamados de protesto, na revolução chinesa” (CAMUS, p. 15, nota de rodapé) e a 

outras formas modernas de voluntariamente se morrer por um ideal. 

Em Angústia, o suicídio de Evaristo é resultante de uma profunda privação 

de elementos necessários à sobrevivência. 

Nos meses compridos daqueles invernos de serra seu Evaristo e a mulher 
tremiam e começavam a tresvariar, porque a fome era grande. À noite 
andavam tropeçando nos cacarecos, pois na casa não havia candeia, 
olhavam a rua triste sob a chuvinha impertinente que embaçava os vidros 
dos lampiões esmorecidos. Apertavam-se para enganar o frio, e os 
moleques que passavam na calçada metiam os olhos pelos buracos das 
janelas e gritavam: 
– Velhos imorais! Abraçados, fazendo safadeza [...] 
A safra acabou, o velho sentiu fome, olhou os quatro cantos e não 
encontrou amparo. Procurou trabalho, mas tinha setenta anos, e ninguém 
confiava nele. Um dia, com a mão na barriga, entrou na padaria de seu José 
Inácio. 
– Uma esmola pelo amor de Deus, cochichou [...] 
Seu José Inácio apontou um cesto de pães dormidos e gritou brutalmente: 
– Tira ali. 
Mais tarde arrependeu-se... Ainda chegou à porta para chamá-lo e pedir 
desculpa, mas a rua estava deserta. 
Nesse dia seu Evaristo entrou em casa arrastando-se como um aleijado e 
deu um pão seco à companheira [...] 
Horas depois encontraram seu Evaristo enforcado num galho de 
carrapateira. (RAMOS: 2002a, p. 151-152). 

Evaristo denuncia o esgotamento das possibilidades de existir. Os evaristos 

sabem-se sem pátria e sem terra prometida. Volatilizaram-se as esperanças e as 

ilusões. É um contra-senso insistir onde se sente estrangeiro. A denúncia de 

Evaristo não é só a que a “existência não vale a pena”, mas também a de que 

aquela estrutura social não serve para quem fica. Esta, lança os evaristos em uma 

angústia diária pela aquisição do alimento que estenderá a sua existência. Não vale 

a pena alongar a vida naquelas condições subumanas. Aos setenta anos, Evaristo 

compreende a inutilidade do sofrimento e a insensatez de prolongar a privação. Fora 
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assaltado pelo sentimento do absurdo que pode se apossar de qualquer homem, 

numa tarde ensolarada ou numa manhã sombria, em qualquer lugar, como enuncia 

Camus. Elucida também que, em inúmeros casos, as pessoas que se suicidam eram 

justamente aquelas que acreditavam ter encontrado um sentido para as suas vidas. 

No entanto, o absurdo é um vento que está sempre rondando, buscando frestas 

para invadir aposentos confortáveis. 

E foi assim que o absurdo tomou a velha de assalto. 

“A velha limpou a boca com a barra da saia, as coxas murchas e a calcinha 

aparecendo” (CARRERO, 1995, p. 70), e foi fotografada por Ísis. Esta trabalha para 

um vereador. Siegfried trabalha para um partido oponente: “meu patrão precisa da 

foto da velha com a calcinha de fora” (ibid., p. 72-73). Ísis se pergunta: “Por que 

Siegfried queria o retrato da velha?” (ibid, p. 86). 

A velha tinha um ar irônico e de seriedade ao mesmo tempo. A ironia se 
revelava nos olhos, mas a seriedade estava na pele enrugada, no queixo 
fino, nos cabelos brancos penteados para trás. Uma velha e digna senhora. 
Muito digna senhora. Disso ela não tinha dúvida. (ibid., p. 90). 

Estou chocada, Siegfried, magoada... Ela abriu o jornal, jogando as chaves 
do carro sobre o banco. Mostrou a primeira página onde a foto da velha 
aparecia, a velha com a roupa levantada, em três colunas, na vertical, e a 
legenda: Mãe de vereador mostra a calcinha para conquistar eleitores... –... 
Que sujeira, Siegfried, que sujeira! Comigo e com a mulher [...]. (ibid., p. 
110-111). 

A velha não suportou o que fizeram dela. A atitude da personagem carreriana 

tem causas semelhantes à de Evaristo, o velho de Angústia. Evaristo sofreu a 

humilhação de tornar-se impotente para conseguir o sustento. A velha, a humilhação 

de ser privada de sua dignidade perante a opinião pública. Esse episódio estampou 

o divórcio entre a mulher e a sua vida. Esse divórcio, que em ambos os casos se 

manifestou a partir de episódios contundentes, pode, muitas vezes, nascer de um 

nada. O velho e a velha foram consumidos pelo sentimento do absurdo ao se 

perceberem estrangeiros no mundo. Haviam se esgotado as possibilidades que o 

mundo tinha a oferecer a ambos. Nesse aspecto o que esses episódios revelam é 

que o mundo de Somos Pedras que se Consomem é tão intolerável quanto o de 

Angústia no que se refere ao respeito à dignidade humana. O suicídio da velha 

expõe sentimentos muito profundos, encobertos por angústias só entendíveis, ao se 

observar a cena do enforcamento, em que está presente um lenço branco bordado 

adeus e a velha pendurada dentro de um vestido longo com uma cruz no peito. É 
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também a exposição de uma situação em que de uma hora para outra se deixa de 

compreender esse mundo. 

Ísis é tomada pelo sentimento do absurdo a partir de um nada. Não houve um 

acontecimento específico que motivasse aquela reflexão. Parece, sim, ter tido 

consciência da finitude e das limitações da existência humana. Ísis dá sinais de que 

não quer ficar aqui brincando de existir. Quer assumir o comando de sua existência. 

Essa atitude de Ísis se distancia do comportamento comum à velha da fotografia e 

ao velho que se tornou mendigo, pois para eles o mundo nada mais poderia oferecer 

face as suas angústias. Ísis dá mostras de que escolheu entrar na vida: 

O futuro é perto... Ísis sabia, sempre soube, por isso o futuro estava diante 
dela, no seu rosto, no espelho, era só dizer o futuro é agora, o futuro sou eu 
[...] Ela agora conhecera o futuro, era como abrir uma cortina e dar de cara 
com ele, com ele, com o futuro, igual a uma platéia, igual a um auditório, 
igual a um público, não precisava ficar pensando no momento seguinte, no 
que tinha sido e no que haveria de ser, no que tinha sido e no que haveria 
de chegar [...]. (ibid., p. 155-157). 

Ísis resolve entrar na vida. O que se elucida com a sua nova postura é a 

consciência de não haver amanhã. “O futuro é agora”. A angústia profunda que a 

lançou à reflexão cede espaço a um profundo sentimento de liberdade em relação 

às regras comuns. Diante dessa nova perspectiva, Ísis não reconhece códigos 

morais, manuais de etiqueta ou comportamentos sociais, como se observa no 

capítulo intitulado Liberdade. O que Ísis claramente revela é que entorna no chão a 

preocupação com o futuro. Este passa a ser-lhe indiferente. E o que de súbito 

preenche este vácuo é a paixão de esgotar tudo que a vida lhe pode oferecer. 

Quando o narrador relata que Ísis “não precisava ficar pensando no que tinha 

sido e no que haveria de ser”, expõe a despreocupação com o possível sentido que 

teria a vida ou este mundo. Revela a profunda despreocupação de Ísis pelo eterno. 

Para Camus, a consciência de que a vida não deve ter um sentido para ser vivida, 

leva o indivíduo a viver melhor. Ísis manifesta filosofia de vida análoga à do homem 

absurdo tal qual o define Camus. Ou seja, é aquele que sem negar o eterno, nada 

faz por ele, tem uma atitude indiferente em relação ao futuro e busca “esgotar tudo e 

esgotar-se” (CAMUS, p. 71). Camus assegura que a consciência de que a vida não 

deve ter um sentido para ser vivida, leva o indivíduo a viver melhor, a viver o 

absurdo, encará-lo e tê-lo sempre presente na consciência, a assumir uma postura 

de revolta consciente, sem esperança ou aspiração; a aceitar plenamente o destino, 
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vivendo-o. Essa revolta é a certeza do trágico destino, mas sem resignação. Essa 

atitude, conclui Camus, afasta-se totalmente do suicídio que na sua visão é “o 

extremo limite da aceitação” (ibid., p. 70). Diz ainda que “o contrário do suicida é, 

precisamente, o condenado à morte” (ibid., p. 70). O homem do absurdo não 

renuncia a vida. Morre irreconciliado com esse estado de coisas que lhe originaram 

a existência, não morre de bom grado, “tem de esgotar tudo e esgotar-se” (ibid., p. 

71). 

Aqui entra a questão da liberdade. Camus não a discute de forma metafísica. 

Não entra na questão da “liberdade em si” que está ligada à de Deus. A única 

liberdade que conhece é a de espírito e de ação. Explica que o homem, antes de 

conhecer o absurdo, vive voltado para o futuro, cheio de objetivos a alcançar e age 

como se fosse livre. Na medida em que se supõe caminhando para um alvo, aceita 

ser escravo de sua liberdade, por conformar-se com as exigências necessárias à 

conquista. O homem absurdo reconhece não ser realmente livre. Sua liberdade vem 

da certeza de que não haverá amanhã. Assim nasce a sua “indiferença pelo futuro e 

a paixão de esgotar tudo” (ibid., p. 76) o que lhe é ofertado. Se Ísis, como apregoa 

Camus, revela uma “indiferença pelo futuro e a paixão de esgotar tudo”, Paulo 

Honório, o narrador-personagem de São Bernardo, protagoniza um momento 

extraordinário de crise existencial, provocada pelos ventos do absurdo: 

O que estou é velho. Cinqüenta anos pelo São Pedro. Cinqüenta anos 
perdidos, cinqüenta anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar 
outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que 
penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 

Cinqüenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida 
inteira sem saber para quê! Comer e dormir como um porco! Como um 
porco! Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, procurando 
comida! E depois guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas 
gerações. Que estupidez! Que porcaria! Não é bom vir o diabo e levar tudo? 
(RAMOS, 2002b, p. 184). 

Esse momento acontece dois anos após o suicídio de Madalena, sua mulher. 

Tiveram vários choques por ela se recusar a se alienar e entrar no jogo da 

reificação, conforme artigo de João Luiz Lafetá anexo à edição citada (ibid., p. 208). 

Segundo Lafetá, a reificação é um fenômeno em que os bens perdem seu valor-de-

uso e passam a ser vistos como valores-de-troca. Em seguida essa visão se 

entende às relações humanas e passa a fazer parte da vida das pessoas. Paulo 
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Honório transformou tudo a seu redor em valor-de-troca. Luís Costa Lima no ensaio 

A Reificação de Paulo Honório mostra que: 

A profundeza, bem como a tragédia de Paulo Honório, tem as suas raízes 
na reificação da vida e dos valores estabelecida pelo seu afã de posse de S. 
Bernardo. É este o elemento que constitui o eixo de orientação do romance. 
Por ele, Paulo Honório “seleciona” da vida e do mundo os seus aspectos 
meramente quantitativos ou reduzíveis à quantidade. (LIMA, 1966, p. 53). 

Paulo Honório tentou transformar Madalena em objeto possuído, mas perdeu 

a batalha por ela ter sabido escapar dessa relação reificada. Por não conseguir 

controlá-la Honório sente ciúmes. Não a entende quando defende trabalhadores 

miseráveis, nem quando se exime de assumir sua posição de proprietária, e os 

conflitos se tornam freqüentes. Ela fica horrorizada com a maldade e insensibilidade 

de seu marido, e este decepcionadamente surpreso por não entender como 

Madalena se recusa à reificação. Aliado a esses sentimentos, o ciúme crescente de 

Paulo Honório lançou Madalena numa angústia infernal: 

Atormentava-me a idéia de surpreendê-la. Comecei a mexer-lhe nas malas, 
nos livros, e a abrir-lhe a correspondência. Madalena chorou, gritou, teve 
um ataque de nervos. Depois vieram outros ataques, outros choros, outros 
gritos, choveram descomposturas e a minha vida se tornou um inferno. 
(RAMOS, 2002b, p. 139). 

Se Paulo Honório reconhece e confessa que a sua vida se tornara um inferno, 

em que se tornara a vida de Madalena? O ciúme do proprietário de São Bernardo 

era a cada dia maior e os infortúnios de Madalena também. Até que esta percebeu 

que não valia a pena continuar a viver. Dormia com um homem que trazia o 

sentimento de propriedade extensivo a tudo e todos, enquanto ela alimentava um 

sonho, um projeto de humanização das relações em geral. Essa era uma das razões 

do crescente ciúme do marido e raiz da crise que a fizera perder o interesse pela 

existência. Esgotaram-se as possibilidades de diálogo entre o seu projeto 

humanitário e o mundo reificado, simbolizado em Paulo Honório. Com o seu ato de 

saltar fora da ponte da vida, Madalena denuncia a estrutura social que divide a terra 

e a riqueza como Paulo Honório. Ao ser consumida pelo sentimento do absurdo 

percebe que era estrangeira não só em São Bernardo, ou na cama do seu cônjuge, 

mas na sociedade ali microcosmisada. A sua profunda angústia, remediada pelo 

veneno, aponta a impossibilidade de tolerar esse mundo. Madalena se percebia em 

condições de humanizar as relações de trabalho na fazenda, de mudar a sociedade 
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através da educação, de distribuir melhor os bens com a comunidade. O mundo 

reificado de Paulo Honório lhe expõe o exílio em que se encontra. Sua angústia é a 

impossibilidade. Madalena parece atrelar o sentido da vida à execução de um 

projeto de humanidade que a reificação de Paulo Honório e o seu ciúme doentio 

atiraram ao abandono. 

Após a morte de Madalena, Paulo Honório tenta reassumir a sua vida 

anterior, trabalhando, mas não consegue devido às constantes recordações da 

mulher morta. Até que é atingido pelos ventos do absurdo e o nada parece ser, 

naquele momento, a única realidade. Tudo parece ser uma grande insensatez. Essa 

parece ser a base de sua angústia. Honório parece tentar encontrar o fio que lhe 

permita se movimentar, nesse vazio extenso, sem referências. A indicação da idade 

remete ao tempo que lhe falta de vida. Isso expõe a inutilidade da vida que teve até 

então. Para uma pessoa reificada, não havia matemática que lhe mudasse a 

condição e lhe recuperasse as horas inúteis. E quanto mais lhe batiam os ventos do 

absurdo, mais mergulhava em águas abissais. Porém reagia como um autômato, à 

medida que percebia “o mundo à revelia, fora de seu controle” (in: RAMOS, 2002b, 

p. 213). À medida que se sabia sem mando, mais desnorteado: “E recomecei os 

meus passeios mecânicos pelo interior da casa” (RAMOS, 2002b, p. 182). 

A concordar com Camus, o sentimento do absurdo, essa consciência da 

inutilidade do mundo e da insensatez da existência, deve trazer três conseqüências 

que são a revolta, a liberdade e a paixão. Assim, transforma-se em regra de vida o 

que era convite à morte numa demonstração de recusa ao suicídio. Camus ilustra o 

homem absurdo com o mito de Sísifo. O mito conta que Sísifo fora condenado, por 

ter traído os deuses, a empurrar uma pedra até o cume de uma montanha, de onde 

o rochedo rolava até o chão e ele o empurrava de novo, de onde caía e assim 

sucessivamente. O pior castigo fora aplicado: “o trabalho inútil e sem esperança” 

(CAMUS, p. 147). Três momentos do mito são importantes para Camus. O primeiro, 

é quando Sísifo revela o segredo dos deuses em troca de água para a cidadela de 

Corinto; o segundo, quando obtém licença para deixar os infernos e não mais quer 

regressar, inebriado com o sol e o mar; e o terceiro, quando é levado à força por 

Mercúrio de volta aos infernos onde o seu rochedo já estava preparado. O suplício 

de Sísifo é decorrente da sua rebeldia ante os deuses, do seu ódio pela morte e da 

sua paixão pela vida. 
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Camus sugere que a tragicidade do mito vem da consciência de Sísifo. 

Acrescenta que o operário moderno trabalha nas mesmas tarefas diariamente e 

esse destino é tão absurdo quanto o de Sísifo. Todavia, só é trágico quando esse 

operário se torna consciente. Sísifo conhece todas as nuanças da sua condição e 

“faz do destino uma questão do homem, que deve ser tratado entre homens. Toda a 

alegria silenciosa de Sísifo aqui reside. O seu destino pertence-lhe. O seu rochedo é 

a sua coisa” (ibid., p. 151). A continuar concordando com Camus, o homem 

consciente do absurdo não concebe um destino superior. Concebe um destino 

pessoal que lhe pertence. Então, esse homem do absurdo se volta para a sua vida e 

como Sísifo “julga que tudo está bem. Esse universo enfim sem dono não lhe parece 

estéril nem fútil... É preciso imaginar Sísifo feliz” (ibid., p. 151-152). 

Entretanto, Paulo Honório não parece ter alcançado a categoria do homem 

absurdo. Na tentativa de buscar o sentido perdido de sua existência se lança no 

projeto de escrever a sua história. E essa história termina com as palavras que mais 

abaixo serão transcritas, nas quais, segundo Lafetá, se revela “a vitória da reificação 

e a derrota total do herói, que é incapaz de mexer-se, modificar-se. [...] E vou ficar às 

escuras, até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e 

descanse uns minutos” (in: RAMOS, 2002b, p. 217). 

As Sementes do Sol – O Semeador também não está imune aos ventos do 

absurdo. O narrador deixa escapar, em alguns momentos, imagens onde a natureza 

é descrita como metáfora desse sentimento: 

[...] a noite principiando o seu lento avanço para o inútil destino da 
madrugada. (CARRERO, 1981, p. 29) [grifo nosso]. 

O cavalo rajado, que conduzia Davino, apareceu inteiro no pátio da fazenda, 
todo já entregue ao fim de tarde monótono e fatídico. Os campos cobertos 
pelas sombras acinzentadas. As nuvens iguais a um campo sangrento de 
batalha. (ibid., p. 30). 

Esses excertos condensam imagens fortes e plurais que assinalam momentos 

em que o sentimento do absurdo ronda a narrativa. Nasce da observação da 

trajetória da terra gravitando em torno do sol. O observador é esbofeteado pelo 

questionamento desse movimento rotineiro. As sombras noturnas crescem sobre a 

tarde inundando-a com a sensação de inutilidade dos dias em sua intermitência 

ininterrupta. O cinza dos campos e a monotonia do final de tarde, denúncia de 

efemeridade, açoitam o equilíbrio do homem que ainda dorme na falsa sensação de 
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liberdade ou de segurança em um Deus. A narração desvela um sentimento de 

inutilidade e monotonia que incomoda a existência, mas ainda não é o sentimento do 

absurdo. Essa atmosfera que ronda os personagens parece ser a ideal para que o 

suicídio seja visto como um ato de nobreza: 

– E havia muitas pessoas na sala. Ainda não se comentava a morte de 
Ester. A morte mais iluminadamente bela: o suicídio, a coragem da morte, o 
desafio da morte, sobre a morte. O cabaré estava feliz e as pessoas bebiam 
e falavam alto, apesar da hora. O cabaré estava feliz e Ester estava feliz. 
Todo suicida é absolutamente feliz. A visão se repetia cada vez que eu 
bebia um gole de aguardente. No entanto, há em cada um de nós, pelo 
menos uma vez em toda a vida, um momento de suprema clarividência. 
Compreendi, enfim, que há uma grande e incomensurável diferença entre a 
felicidade desgraçada dos homens comuns e a felicidade trágica e 
encantadora dos suicidas. Exultei. No meu sangue ferveu uma grande 
alegria. Dessa alegria inusitada que parece nos dar asas. Retornei para 
casa, onde a encontrei já vestida de preto, no caixão. Foi quando 
compreendi, definitivamente, que a rainha estava além dos Anjos. (ibid., p. 
21). 

Ester resolvera suicidar-se para não trair o marido com quem vivia há anos. 

Porém nutria uma paixão por Lourenço, seu cunhado, que também a amava. 

Renunciaram à paixão recíproca a partir da revelação de Davino, em um delírio de 

febre, sobre o amor que sentia por Ester. Com pena de Davino, Ester o aceita como 

marido. Lourenço concorda, no entanto combina com Ester o suicídio desta, tão logo 

nascesse o primeiro filho. Anos se passam sem que atitude nenhuma seja tomada. 

Cerca de duas décadas e três filhos depois, Lourenço cobra o pacto a Ester e ela o 

cumpre. O suicídio aqui se apresenta como um ato de nobreza, enquanto Camus em 

O Mito de Sísifo o vê como a extrema resignação. Essa resignação de Ester parece 

resultar de uma profunda angústia que se apresentava como a possibilidade de não 

cumprir o acordo e, por extensão, o seu destino. Portanto, essa visão simpática do 

suicídio que tem o narrador em As Sementes do Sol – O Semeador parece resultar 

de uma concepção de vida regida por um sentido e determinada por um destino. 

Esse destino que conduz as personagens consuma a tragédia. O homem em As 

Sementes do Sol – O Semeador parece caminhar em direção ao que lhe foi 

predestinado. 

Ao contrário do que fez Sísifo e do quer Camus, o destino dessas 

personagens carrerianas não parece lhes pertencer. Neste aspecto não há Sísifos. 

Há Sísifos que compartilham a monotonia e o vazio diário, de uma vida sem atrativos 

e repetitiva, sem perspectivas. Essa impossibilidade de mudar o destino conduz as 
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personagens a se tornarem agentes de uma tragédia e expõe o fato de que o 

destino delas não é pessoal, mas já fora traçado por forças superiores a elas. Mas 

isso não exclui a angústia. Ao contrário pode a avultar diante da possibilidade de 

não cumprir o destino trágico. Também não há imunidade ante os ventos do 

absurdo. A angústia do sentido da vida, manifestada nas personagens aqui 

comentadas, se apresenta sempre acompanhada do sentimento do absurdo e da 

conseqüente consumição da harmonia interior. Essa angústia, advinda de causas 

múltiplas, pode conduzir a personagem ao medo diante da impossibilidade ou à fé. 

Evaristo, consumido pela privação, soçobra na terra seca. A absurdidade de sua 

existência o convence de que já estava fora da vida consumido pela angústia. A 

velha da fotografia traça os contornos do sentimento de extrema humilhação. 

Angústia tal que a faz sentir-se estrangeira no chão que é seu. Madalena é 

consumida por estruturas impiedosas, simbolizadas por Paulo Honório, e 

impossíveis de tolerar. Já Paulo Honório é consumido pelo desejo de posse e pela 

conseqüente impossibilidade de conquistar tudo. Exemplo de uma não conquista é o 

amor de Madalena. Ísis estabelece uma outra reação ante o absurdo e procura usar 

a sua liberdade para esgotar o possível. Esse diálogo, portanto, demonstra até aqui, 

que a angústia revelada nas obras é a mesma, no entanto vai assumindo contornos 

diferentes quanto à forma de se apresentar em cada personagem e estes vão 

revelando que sofrem diferentes graus de consumição  
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3 DA ANGÚSTIA QUE NÃO MENSURA AS PEDRAS 

Mensuração e equilíbrio são palavras de ordem para uma sociedade que se 

quer humana e civilizada. Daí surgem caixas de normas que enquadram e 

organizam os comportamentos. A despeito de todo esforço por ordenar as pedras 

que rolam para além da linha, muitas há que lá ficam e procuram chegar à felicidade 

através da liberdade e da desmesura 

3.1 A LIBERDADE 

Há várias situações em que personagens da narrativa das obras de Ramos e 

Carrero expõem sentimentos que se relacionam à liberdade. Um desses momentos 

quem o protagoniza é Ísis. Conta o narrador: 

Ela agora estava experimentando um sentimento do qual tinha medo: o 
ódio. Não queria odiar ninguém. Nem mesmo pedra ou areia. Não queria 
odiar. Queria estar livre desta mancha. Saiu apressada. A cabeça estava 
doendo. (CARRERO, 1995, p. 89). 

Era-lhe impossível manter uma relação saudável com Siegfried. Ela o 

considerava sádico, invejoso, traidor. 

Conforme a narrativa o seu ódio era lícito, mas não queria senti-lo. Tal atitude 

pressupõe a inutilidade desse sentimento. E essa forma de encarar o conflito é 

consonante com o pensamento de Sartre sobre o assunto. Para o francês, o ódio 

surge da impossibilidade de realizar a união com o outro. Nessas circunstâncias se 

busca a construção de um mundo em que o outro já não exista. “O ódio é, pois, 

formalmente, um reconhecimento da liberdade de outrem que, como ameaça, 

deverá ser suprimida” (JOLIVET, 1975, p. 244). Luís da Silva se permitiu sentir esse 

ódio e destruiu Julião Tavares. Porém, mesmo que o ódio destrua o outro, não 

poderia evitar que este tenha existido. E isso expõe o fracasso desse sentimento. 

Essa parece ser a constatação de Ísis e de Luís da Silva. 

O ódio que Ísis sente, embora deseje não sentir, expõe também a angústia de 

se perceber presa por conta da liberdade de outrem. Na verdade é a transcendência 

do outro que a aprisiona. A angústia de Ísis explode em ódio, embora não deseje 

odiar nem mesmo uma pedra no meio do caminho. Muito menos a areia na vastidão 
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desértica. Todavia, com a surdez dos dominadores, o ódio vai fundando 

cosmogonias em seu interior e suscitando inquietação a qual vai revirando sua já 

atordoada consciência e se manifesta concretamente como a possibilidade de ser 

tomada por um sentimento desprezível. 

Ísis, nesse momento, manifesta em sua atitude aspectos da filosofia 

sartreana. Dentre eles, o que enuncia que a “essência das relações entre 

consciências não é a comunidade, mas o conflito” (ibid., p. 240). “Não podia perdoar 

os poderosos. Estava se enchendo de amargura” (CARRERO, 1995, p. 92). Ísis 

denuncia a existência como conflito. Este está em seu interior, na relação 

interpessoal e com o poder generalizado e instituído. Em todas essas nuanças a 

angústia parece provir da possibilidade de ver tolhidas as suas realizações pessoais. 

Em relação a si mesma tem uma visão diferente da religiosa, conforme o 

narrador carreriano: 

O corpo é a casa de Deus. Diziam os religiosos. Moradia dos espíritos. Das 
almas. Por isso Adriano teria escrito: 

Pequena alma flutuante – hóspede e companheira de meu corpo – vais 
descer aos lugares pálidos duros nus – onde deverás renunciar aos jogos 
de outrora [...] 

Ela não podia acreditar. Nunca acreditaria. O corpo é a casa do sexo. Do 
prazer. A alegria de possuir um corpo. Ser soberano sobre ele [...]. 
(CARRERO, 1995, p. 92). 

A visão que Ísis tem sobre o corpo se afigura incompatível com a visão 

religiosa. O corpo para Ísis simbolizava múltiplas possibilidades de experimentar a 

liberdade. Também parece ser esse o caminho para muitos aprendizados como a 

narrativa afirma: “Nunca ninguém me provocou tanto êxtase... Mas uma coisa 

aprendera. E era definitiva: o sexo tem que ser violento. Violento e grotesco” (ibid., p. 

114-115). Ísis vai assim, a partir do corpo, acrescentando princípios a sua vida 

prática. Da experiência adquirida com o corpo, quanto mais original e pessoal, surge 

o seu código de valores e o sentido que empresta à vida. Desta forma, Ísis parece 

ser exemplo vivo da visão de Gabriel Marcel sobre a filosofia existencial. Esta parte 

de uma experiência individual e concreta, existencial (enquadrada no mais autêntico 

real). Segundo Marcel “o plano do humano não pode ser alcançado sem que 

intervenham, não só na teoria como na própria vida vivida, certos valores essenciais” 

(Jolivet, 1975, p. 354). Esses valores em Ísis se apresentam principalmente como a 

liberdade de experimentar com o corpo e a fidelidade ao valor gerado pela lição 



 

 

50 

aprendida. Ísis parece adotar o método Marceliano de tomar reflexivamente 

consciência do que há de mais íntimo e de mais profundo nela, de pensar esse 

processo existencial à medida que o vai vivendo. 

O corpo vai dando à Ísis a consciência de si própria. Ela manifesta um 

processo existencial que autoriza o discurso de Gabriel Marcel quando defende que 

a primeira experiência que alguém pode ter de si é o eu existo. E essa consciência 

de si está ligada a um corpo. Para Marcel não há como isolar a consciência 

individual dentro de si mesma, uma vez que a existência de alguém é ao mesmo 

tempo, pertença do mundo, “estar-no-mundo”. Ísis manifesta ter o seu corpo uma 

prioridade na experiência. Ísis aparenta viver o que Marcel procura provar quando 

defende serem corpo e alma possuídos pelo existente, esse eu, que não é o 

possuído, mas o possuidor. Para o existencialista, não se pode dizer “o meu eu” 

porque ele não é o envolvido, mas o envolvente. 

Para Ísis a soberania sobre o corpo trazia uma alegria ímpar, por permitir, 

além dos prazeres sexuais, o prazer de sentir, com plenitude, liberdade. Por essa 

razão, Ísis vai construindo seus valores, vai montando um código moral próprio, que 

vai se distanciando dos já instituídos no modus vivendi de sua sociedade. A 

narrativa carreriana é forte e expõe os valores que Ísis passa a adotar a partir das 

experiências com o corpo. 

Ali mesmo na sala, portas e janelas abertas, escancaradas ao povo, 
Siegfried arrancou a roupa de Ísis. A Dama de Preto ou a Freira Negra 
desaparecendo. Dando lugar a seios e nádegas. Duras e afoitas. Afoitas e 
lisas. As coxas flamejantes. A um busto sensualmente sedutor. Beijou-a e 
beijou-a... 
–... Agora vá para o quarto e me espere... Siegfried segurou Ísis pela 
cabeça. Pelos cabelos. 
–... Deite-se como um animal, como um bicho... –... Nunca fiz isso. É 
estupro... –... Gosto de você, por isso sou um animal... Gritou. Não foi 
suspeita. Biba ouviu. Ouviu e foi um grito. Deve ter corrido sangue. Por trás. 
Assim como ele desejava. Como sonhara. Como realizava. Ísis esforçava-se 
e arriava o corpo no chão. Deitando-se levou o tapa no ouvido... –... Ai!... 
Quis gritar. Não disse nada... Enfim: Siegfried se deu por satisfeito. Ísis 
queria pedir que fosse mais lentamente. Não teve tempo. Como um animal 
olhou para trás. E ele estava ali exibindo o pênis sujo de sangue. Ela 
querendo dizer: nunca mais faça isso comigo. Estou exausta de prazer. 
Ninguém nunca me provocou tanto êxtase. (CARRERO, 1995, p. 112-114). 

A liberdade se apresenta aqui como o direito de deixar-se possuir de forma 

involuntária. Submissão à voz masculina, à agressão física e ao estupro. Esse 

momento de Ísis revela uma angústia profunda que se assemelha à noção de Sartre 
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sobre liberdade. Para o francês, a liberdade se revela ao homem pela angústia 

(1975, p. 195). A liberdade se apresenta como consciência de possibilidades que 

tornaram alguém quem é e podem torná-lo outro. Isso ocorre dentro de uma relação 

de interdependência: “O que eu sou depende efetivamente em si mesmo do eu que 

ainda não sou, como o eu que ainda não sou depende do eu que já sou. Eu sou o 

meu próprio futuro sob o modo do não-ser” (ibid., p. 195). A dor e o prazer daquela 

penetração não esperada parece ter suscitado em Ísis o desejo de resolver a 

angústia do eu que ainda não era. O estupro precipita a insurgência do “eu futuro”, 

do “eu desconhecido”. Ao mesmo tempo em que se apresenta a consciência de 

estar sendo possuída contra a vontade, se manifesta o desejo de ver onde isso ia 

terminar. Assim Ísis vive a angústia que é ao mesmo tempo incômodo cerceio de 

liberdade e profundo desejo de experimentá-lo. Ísis expressa também a angústia 

como a descreve Kierkegaard: “uma antipatia simpatizante e uma simpatia 

antipatizante” (KIERKEGARRD, 1968, p. 45). 

A angústia de Ísis manifesta também a tensão instalada nas relações 

interpessoais, sobretudo na condição de amantes. Ísis revela desejar manter a 

liberdade, conduzindo seu corpo de forma soberana, sentido-se um ser absoluto. 

Mas, no momento em que se sente desejada e possuída dessa forma, sabe-se um 

objeto de prazer nas mãos do alemão, nojento, invejoso e traidor. Ao desejá-lo, 

também o transforma em objeto de prazer. Assim, Ísis vive, por momentos, o 

fracasso de manter-se sujeito nessa relação, alternando-se continuamente na 

condição de sujeito e objeto. Mas na especificidade da possessão violenta, Ísis 

busca uma alternativa para resolver a angústia de não conseguir ser absoluta na 

situação: cai no masoquismo. Entrega-se ao prazer com dor. Entrega-se ao 

estuprador. Ísis com essa atitude ratifica o raciocínio de Sartre que afirma ser o 

masoquismo uma saída desesperada ao malogro de não ser sujeito absoluto. Ísis 

entrega-se ao projeto de “nada mais ser do que puro objeto para outrem” (JOLIVET, 

1975, p. 242). Conforme Sartre, essa atitude levará fatalmente ao fracasso porque 

esse objeto que se desejou ser, só se pode ser para o outro, nunca para si mesmo. 

Por isso, na concretude do ato, Ísis mergulha na angústia, consciente da 

possibilidade de recuperar-se da sua compulsão masoquista. Ela permite que 

Siegfried a possua de forma tão violenta, postando-se como um animal-objeto para 

ele, porque, no fundo de sua subjetividade, tinha consciência que recuperava a 
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soberania sobre o seu corpo. Ela passou a desejar a experiência. O que a movia era 

a alegria de saber-se livre para experimentar a dor e o prazer que se confundiam 

dialeticamente. Ísis se afigura consciente de que é um projeto de ser. Daquele coito 

não interrompido fermentariam valores que iriam constituindo a sua essência. Sartre 

já dissera que “a existência precede e determina a essência, o que equivale dizer 

que o homem, com o seu aparecimento, define o seu ser mediante os fins que a si 

próprio se confere” (ibid., p. 246). Ísis, leitora voraz, parece saber isso. 

Por outro lado, Siegfried aparenta seguir o caminho inverso de Ísis. Sua 

atitude sugere a possibilidade de moção pelo sadismo. Em situação anterior, Ísis o 

havia desafiado e o jogara momentaneamente na impotência: “Tem um caralho entre 

as pernas e ele agora está mole. Venha, Siegfried, venha. Estou lhe fazendo um 

desafio. Aqui no chão mesmo [...]”. (CARRERO, 1995, p. 85). Agora, Siegfried busca 

o prazer tolhendo a liberdade de Ísis, dando-lhe ordens e tapas. Assim, estabelece a 

própria liberdade e nega a ela o direito de exercer a sua. Siegfried aparenta não 

estar interessado em causar prazer a Ísis. Ainda mais, a forma bruta como a 

penetrou, a violência com a qual a tratou parecem ser indícios de uma exigência de 

não-reciprocidade como quer Sartre. As evidências apontam para a noção de que a 

experiência foi fantástica para Ísis, em razão da sua não sujeição ao sadismo de 

Siegfried. Senão o resultado seria o fracasso, uma vez que Siegfried não teria um 

sujeito anelante em Ísis e sim “uma coisa ‘palpitante e obscena’, sem utilidade, que 

passa a ‘estar aí’, absolutamente contingente, inútil e absurda” (JOLIVET, 1975, p. 

243). Assim, o aparente estupro, à medida que se vai revelando em sua 

complexidade, desvela um mundo subjetivo, habitado pela angústia, e essa angústia 

se revela como consciência de ser, ante as possibilidades de existir. Siegfried, após 

o ato, permanecera “indiferente como um abutre no telhado” (CARRERO, 1995, p. 

115) o que pode sugerir também o fracasso do seu sadismo. Porém Ísis “uma coisa 

aprendera. E era definitiva: o sexo tem que ser violento” (ibid., p. 115). 

A revelação da lição aprendida por Ísis denuncia o equívoco de se pre-

conceituar atitudes humanas baseando-se em fatos. Ísis revela que praticou aquele 

ato, não porque o seu ser já estabelecido era assim, exigia aquela atitude como 

necessidade de satisfação, ou como algo que viesse a completar uma lacuna em 

seu ser. Ao contrário, a sua lição aprendida revela que ela escolheu fazer-se como 

pressupõe Sartre. Ísis não se considera feita. Ela revela ter estabelecido fins que 
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parecem apontar para uma construção de valores, a partir das experiências 

vivenciadas. Dessa forma, sua liberdade se apresenta como a angústia de viver as 

diversas possibilidades que a existência oportuniza vivenciá-las. Daí, então, vem a 

angústia que advém da responsabilidade da escolha. Essa angústia se apresenta 

em Ísis, na situação descrita acima. Ali, os seus possíveis ameaçavam a sua 

liberdade futura e, para preservá-la, decidiu seguir o que aprendeu, sem recorrer a 

nenhum código moral ou ético, atual ou passado, da sua cultura ou fora dela, que 

pudesse justificar a postura que tomaria doravante. 

Logo, Ísis atesta mais uma vez o raciocínio sartreano que advoga a escolha 

não se fundar em nenhuma realidade anterior. Pelo contrário, a escolha é que 

deverá fundar, para o indivíduo, o sentido do seu ser e do mundo (JOLIVET, 1975, 

p. 251). 

Há um momento em que Ísis reflete profundamente sobre a sua liberdade e 

condição existencial: “imaginou que estava vivendo um momento delicadíssimo: 

entrar no mundo definitivamente ou sair dele para não voltar jamais” (CARRERO, 

1995, p. 90). 

Aqui Ísis denuncia que a liberdade por ela percebida é como advoga Sartre, 

total e infinita, e tem como conseqüência carregar sobre “os ombros o peso do 

mundo inteiro” (JOLIVET, 1975, p. 253). Entrar no mundo, para Ísis, pressupõe viver 

toda sorte de experiências, possíveis e imagináveis, tendo o corpo como ponto de 

partida. Partir da experiência individual denuncia um abandono absoluto de modelo, 

guia ou código preestabelecido. Ela era livre para se fazer. E Ísis escolhe se fazer 

entrando no mundo. “Queria tirar das cinzas a vida, apenas a vida” (CARRERO, 

1995, p. 141). Decide assumir também a responsabilidade pelo mundo: “É preciso 

reagir. Novas seitas e novas sociedades reinventam o mundo. O que era receio 

transformou-se em coragem. Coragem e destemor. Fundei uma sociedade de 

mulheres” (ibid., p. 141). 

A seu modo Ísis usa sua liberdade para reinventar o mundo através da 

rebeldia e revolução. Força e violência. Ao montar a loja de artigos e acessórios para 

a prática sexual, Ísis parece propor uma revisão das práticas vigentes. Cria 

concomitantemente uma sociedade secreta para fazer pichações com o símbolo da 

mesma. Ao mesmo tempo, entrar no mundo significava “partir para o imediato, para 
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o já, para o agora... só não sabia por que demorara a tomar uma decisão antes” 

(ibid., p. 155). 

No estúdio se preparavam para a festa, Ísis tirou o capuz, abraçou-se com 
Melissa, a loura, a louraça, tirou-lhe a roupa enquanto Siegfried rezava com 
a Bíblia e Leonardo fazia orações em silêncio, os dois encapuzados, deitou-
a na cama, amarrou os pulsos com duas algemas, no primeiro andar, as 
pernas abertas seguras por cinto de couro, deu-lhe chicotadas, beijou-lhe as 
coxas, os pelos, mordeu-lhe o umbigo, furiosa, cada vez mais furiosa, 
bateu-lhe novamente com o chicote, chicotadas violentas, Melissa proibida 
de gritar, de falar, amordaçada, e dizia entre os dentes, meu amor, meu 
amor, meu amor, Ísis deitou-se sobre ela, os dentes arrastando-se nos 
seios, nos bicos dos seios, com a mão esquerda forçando o sexo, o dedo 
entrando, lubrificada, ela, Melissa, ela Ísis, as duas se debatendo, Siegfried 
e Leonardo desceram com duas moças para o térreo, iam repetir a mesma 
cerimônia. Ísis fincou os joelhos na cama, agora esbofeteava-lhe, não pare, 
agora, por favor não pare, eu lhe suplico, foi bom a gente pichar a igreja, 
piche o seu nome bem no meu coração, arranque sangue, faça o sangue 
derramar, Melissa querendo dizer para fora, para os ouvidos, para a carne, 
mas dizia para dentro das veias, para o ventre, para as entranhas [...]. 

[...] Agora você me bata, me domina, Ísis falando... e Melissa dizendo quero 
que você agora chore, grite, se lamente, segurou um pênis de plástico, 
antes as duas trocaram um beijo na boca, mordendo, Ísis deitou-se, e 
depois as pernas abertas, também amarradas, Melissa amarrou o pênis de 
plástico no corpo, Ísis sentiu o pênis penetrando [...]. (CARRERO, 1995, p. 
157-158). 

Lembrava-se, ainda, do dia em que levou-a, Ísis levou-a para o quarto de 
Leonardo, Leo, Leãozinho, lhe dissera [...]. 
–[...] Vou fazer uma coisa extraordinariamente excitante [...]. Melissa sentou-
se na cadeira para ver os dois se amando, trepando, mordendo-se, tirando 
as roupas [...]. (ibid., p. 163). 

Praticar sexo com características sadomasoquistas, utilizando algemas, 

dando e recebendo chicotadas, parecia trazer a Ísis a certeza de que estava no 

caminho certo. O caminho de se fazer, segundo as experiências vividas pelo corpo, 

sem fazer concessões a códigos morais, éticos ou religiosos. Fazer de Siegfried, 

Leonardo e Melissa companheiros e amantes somavam as experiências. A vida 

seguia a sua normalidade. E esta para Ísis era ir se fazendo a partir do vivenciado. A 

partir do grotesco. Dessas sessões de sexo sadomasoquista chegavam a sangrar 

porque se mordiam, se chicoteavam, usavam pênis de plástico. Ísis também 

praticava sexo com o irmão e Melissa juntos, com mordidas e outras violências. 

Ísis aparenta se sentir livre para vivenciar todas essas coisas, apoiada na 

consciência de ser livre para reinventar o mundo e viver o futuro. Ele revela seguir 

sua trajetória consciente de que essa liberdade nada mais era que escolher ante a 

multiplicidade de possibilidades de existir. Essa postura desmorona qualquer 

tentativa de seguir escolhas a partir da crença no determinismo quer seja de 



 

 

55 

“essência” ou de “natureza”. Ísis revela experimentar a liberdade e a partir dela se 

fazer. Ela demonstra querer saber o seu eu futuro. Age assim para conhecê-lo. Não 

demonstra amar Melissa por ser homossexual, ou amar o irmão por ser pervertida. 

Não aparenta praticar sexo com violência e utilizar instrumentos de sofrimento 

porque sua natureza pede ou sente falta. Ao contrário, experimenta-os para construir 

o seu eu futuro. As experiências de Ísis expõem a fragilidade de estruturas sociais 

incapazes de aceitar ou tentar compreender o outro. Por essa razão a sua 

sociedade é secreta e tem como hábito a pichação, símbolo de revolta. 

A angústia de Melissa vinha da monotonia da vida que levava como “dondoca 

da sociedade, manequim, biscoito de festas, colunável” (ibid., p. 163). Melissa expõe 

a sua liberdade não como independência, mas como admiração por Ísis porque esta 

“sabia criar, sabia inventar” (ibid., p. 163). A sua liberdade se apresentava como 

dependência: deixar-se guiar por Ísis. Assim buscava resolver a angústia na qual lhe 

jogara a monotonia. Assim conquistava a sua independência por exigir a autonomia 

de sua consciência. 

Tanto Ísis como Melissa, dois dos inúmeros personagens de Somos Pedras 

que se Consomem, indiciam a presença da angústia impulsionando-as para o 

caminho da autonomia. A percepção de estar no mundo, ser alguém, ser finito já é 

suficiente para que a angústia preencha os vazios da existência. A liberdade é uma 

forma de procurar transcender essa finitude, experimentando possibilidades 

alternativas de viver o amor e o sexo. Essa forma de se abrir ante as possibilidades 

de prazer e experimentar novidades encontra certa semelhança em Julião Tavares 

cujo hábito era seduzir moças pobres e depois abandoná-las. Julião sentia-se livre 

para agir assim porque pertencia a uma família de comerciantes e gozava de certo 

poder e prestígio, principalmente, entre os pobres. 

Todavia essa postura de viver o prazer com consciência, não importando a 

forma nem se estava de acordo com os códigos éticos e morais, contrasta com a 

postura atitudinal do protagonista de Angústia. Luís da Silva, nos limites do seu 

encolhimento, confessa que só no momento em que cometera o crime, percebera 

que sempre agira de acordo com a vontade alheia. A revelação feita subitamente 

pelo corpo inerte de Julião é exasperadora: “tinham-me enganado. Em trinta e cinco 

anos haviam-me convencido de que só me podia mexer pela vontade dos outros” 

(RAMOS, 2002a, p. 191). A liberdade de Silva era se movimentar no perímetro da 
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opinião pública. No momento do crime, ele supõe superar o encolhimento da sua 

interioridade que fora, durante toda a sua vida, sufocada por uma pressão externa. 

Luís se assemelha ao desesperado kierkegaardiano que não quer ser si próprio. 

Este, conforme o dinamarquês é o “desespero-fraqueza, um estado passivo” 

(KIERKEGAARD, 1979, p. 99). O desesperado por ser “o homem do imediato não se 

conhece a si próprio, e, literalmente, só se conhece pelo fato, só reconhece um eu 

na sua vida exterior” (ibid., p. 98). Se, porém, há um pouco de reflexão, prossegue 

Kierkegaard, o desesperado “se apercebe da íntima diferença com o mundo exterior” 

(ibid., p. 99) mas não irá muito longe, porque esbarrará em uma dificuldade íntima. 

Essa dificuldade íntima em Luís da Silva fá-lo encolher-se. 

Passados esses momentos de euforia por ter conseguido matar Julião 

Tavares, volta ao seu estado de sempre: “Encolhi-me, o suor aumentou na friagem 

da noite” (RAMOS, 2002a, p. 193). A imagem é reveladora da irrupção da angústia, 

pois expõe realidades contraditórias. O suor e o encolhimento, o suor e a friagem. O 

encolhimento de Luís resulta de um turbilhão de angústia incandescente. Essa se 

traduz pela falta de autonomia que de novo o invade. Se em condições naturais o 

frio faz com que alguém se encolha, o narrador revela que o corpo de Luís é presa 

desses sentimentos e explode em gotas de suor a despeito da noite fria. O 

encolhimento que cerceia sua liberdade, além de torturar a sua interioridade, faz 

sofrer o corpo. 

Luís da Silva, apesar de se sentir incomodado com o seu encolhimento, não 

esboçava atitude que pudesse libertá-lo daquele sofrimento: 

Eu encolhia-me, reduzia-me e, em caso de necessidade, sentava-me com 
uma das nádegas. As viagens se tornavam horrivelmente incômodas, mas 
havia-me habituado a elas, e ainda que o carro estivesse deserto, não 
poderia espalhar-me como Julião Tavares [...]. (RAMOS, 2002a, p. 182) 
[grifo nosso]. 

Não grito: habituei-me a falar baixinho na presença dos chefes. (ibid., p. 
190). 

Mesmo vivendo os seus trinta e cinco anos, regido pela vontade dos outros, 

Luís da Silva demonstra conceber a liberdade como algo legítimo e à sua 

disposição. Esses seus depoimentos não parecem afirmar que não haja liberdade, 

ou que o homem é determinado por uma “essência” ou uma “natureza” que definisse 

os caminhos a serem trilhados pelo homem. Nas situações referidas, Luís confessa 
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que se habituou a se encolher e que foi convencido a se encolher. No entanto, Ísis 

parece se conceber plenamente livre, dona de uma liberdade total e absoluta como 

apregoa Sartre. Assim, da incapacidade de Luís da Silva mensurar suas reais 

potencialidades e encolher-se à incapacidade de Ísis de medir até onde sua busca 

de liberdade passa a ser prisão, encolhimento e desmesura se revelam duas faces 

da mesma angústia. O próprio Luís da Silva, mesmo se revelando quase sempre 

encolhido, é impulsionado por essa angústia a praticar uma atitude insana e 

desmedida: assassinar Julião Tavares. O crime sugere uma concorrência de forças. 

Há uma relação dialética quase inversamente proporcional em Luís da Silva. 

Quando se viu no estremo do seu encolhimento, após perder sua ‘fortuna’ e Marina 

por causa de Julião Tavares, suscetível ao turvejar do ressentimento, foi possuído 

por uma angústia desmesurada. Portanto a angústia em Luís da Silva se revela 

encolhimento e desmesura e desmesura e encolhimento e desmesura e 

encolhimento e encolhimento e desmesura... Ísis, por sua vez, a despeito do ideal de 

se fazer se experimentando e concebendo a liberdade total e absoluta, deixou-se 

amarrar e espancar por Melissa, encolheu-se como um animal, para ser estuprada 

por trás pelo asqueroso Siegfried. Essa atitude de encolher-se se justifica pela 

realização do prazer. Uma espécie de autonomia que escolhe sofrer e se limitar. 

Mas não deixa de evidenciar o caráter dialético dessa angústia que ora se apresenta 

como desmesura, ora como retração. Além disso, a liberdade se apresenta também, 

tanto em Ísis como em Luís da Silva e Julião Tavares, como um afastamento de 

normas sociais ou de códigos morais preestabelecidos. 

3.2 A DESMESURA  

Em Somos Pedras que se Consomem, a angústia se expressa dentre 

outras formas através do grito. A voz, que se eleva para ser ouvida, terá que sufocar 

várias outras a explodir mundo afora. O Romance se afigura um grito. É expressão 

de angústia de uma humanidade que desconfia ter errado o caminho em algum 

ponto de sua trajetória. Ou, pelo menos, questiona o rumo que tem seguido. Esta 

narrativa carreriana sugere que vários muros desabaram e de alguns deles não 

restaram nem detritos. Várias personagens demonstram não nutrir preocupações 

com princípios, normas, tabus que foram pilares de quase todas as civilizações em 

todos os tempos. Exemplos disso são: as personagens que insistem em viver, na 
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ilegalidade, envolvidas com seqüestros e assassinatos; violências brutais contra 

crianças como: queima ainda em vida, enfio de estaca no peito, furos com chave de 

fenda; estupro em que a vítima se encontra hospitalizada em estado de coma; sexo 

sadomasoquista homossexual; uso deliberado de drogas; incesto sem nenhum 

arrependimento. Tais personagens aparentam, ainda, não ter tempo para refletir ou 

repensar a vida. Essa disponibilidade para vivenciar as experiências que tiverem 

vontade, sem limites, sem medidas parece ser expressão de uma angústia que rege 

esses comportamentos desmesurados. E dialeticamente a desmesura aparece 

também como uma freqüente ocupação em atividades fora da legalidade e 

incansáveis farras, que podem estar demonstrando formas de se tentar evitar a 

angústia. O comportamento desses desmesurados aparenta revelar ainda uma 

profunda crise de valores. O retorno da barbárie. A banalização da vida. O descaso 

com o outro. Siegfried é uma personagem que talvez mais que outras evidencie bem 

essa crise de valores. Sua postura se revela amoral. Age como se a sociedade não 

precisasse de leis ou normas de convivência: 

Aproximava-se a hora de Biba. Ela continuava em coma. Siegfried levava: 
maçãs, laranjas, pêras, mangas, biscoitos, jornais, sobretudo jornais, para 
Ísis: chocolate. Para as enfermeiras: cigarros e bombons. Uma noite. Quase 
madrugada. Com a cumplicidade de uma enfermeira – que também gozava 
com chocolates e bombons e que mantinha relações sexuais com ele por 
trás das portas – entrou no quarto. Estuprou Biba ( ibid., p. 51). 

Siegfried revela sintomas do que Kierkegaard chamou de angústia do bem. A 

angústia do bem é o estado demoníaco. Este se caracteriza por um comportamento 

preso ao mal, que não aspira à liberdade e a angústia é a possibilidade de contato 

com o bem, pois este poderia levá-lo ao caminho da liberdade. Siegfried se 

apresenta sempre em um estado de excitação, pronto a viver fantasias e desejos 

independentemente das conseqüências que tais atitudes poderiam causar a outros. 

Biba já estava nessa situação, por ter saltado para a morte, de um bar da zona 

antiga e boêmia do Recife. Na sua postura encolhida 

Apanhava e apanhava. Sem reagir. Sangrando pelo nariz. E pela boca. 
Correu. Siegfried bebeu um trago. O descuido. Subiu a escada. Depois a 
janela. Enquanto ela gritava e cantava, ameaçando se jogar, a Imprensa 
apareceu. Sobretudo um canal de televisão. Filmou tudo. Até o momento 
em que ela saltou. Pássaro da tarde e de amargura (ibid., p. 23). 

 A postura demoníaca de Siegfried vai contribuindo para que a angústia de 

biba, que se traduz em encolhimento, a leve a desistir da existência. Porém não 
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morre do salto. No chão quase em coma “os repórteres queriam entrevistá-la” (ibid., 

p. 25). No drama de Biba, a denúncia da exploração da desgraça pela imprensa. 

Siegfried e os repórteres se aproximam quanto à postura de desrespeito à dor da 

prostituta como quanto à invasão aos seus cortes mais profundos. O coma de Biba 

soava “me coma” para o alemão que cultivava os rincões mais ultrajantes da alma 

humana:  

Aquilo era que era um verdadeiro estupro. São as mulheres, são as 
mulheres que pedem. Até imploram. As vítimas chamam os estupradores... 
Aquilo sim. A carne mole. Resistente. Rasgada... Abriu uma lata de cerveja. 
Comemorou. Um brinde. Só um brinde, querida Biba. ( ibid., p. 52). 

O comportamento do alemão sugere a possibilidade da humanidade não 

experimentar avanços significativos na sua geração. Pior que isso, parece sugerir o 

retorno de um mal que parecia superado pela geração moderna. A oportunidade do 

poder é também a de eliminar o mais tênue. O privilégio da força é também o de se 

aproveitar do mais frágil. Sem concessões, sem contextualizações, como um 

princípio. O perfil de Siegfried põe à vista forças que trabalham contra a harmonia e 

a felicidade. O angustiado alemão se move no sentido de destruição do outro. 

Parece representar forças que vão de encontro a tudo que se chama vida. A 

angústia em Siegfried de manifesta voltada para a morte ou algum tipo de destruição 

do outro. O possuir Biba em estado de coma parece revelar um estado de alma em 

que o ser se debate diante da ameaça de não ser. Parece manifestar a urgência que 

tem o ser de constantemente se auto-afirmar. Aqui não parece haver sentimento de 

transgressão, uma vez que Siegfried não se revela adepto de nenhum código moral. 

Jeremias é outra personagem que se revela alheia a códigos de respeito e 

cidadania. Tanto quanto Siegfried expõe uma crise de valores ímpar: 

[...] naquele mesmo instante convencional e medíocre em que a garçonete, 
na chuva, pede para a professora baixar o vidro do carro e beija-a na boca... 
é rápida a cena... o suficiente para irritar Jeremias e para fazê-lo pensar no 
pecado, no extremo pecado que é uma mulher amar outra, e ele pega uma 
chave de fenda e, por uma, duas, três vezes enterra-a na menina 
esparramando sangue pelo divã, pelo chão, no seu rosto e nas suas vestes, 
em princípio a menina gritou alto, bem alto, mas logo ficou silenciosa, os 
olhos presos nos olhos do matador, do seu profeta e do seu algoz [...]   ( 
ibid., p. 105). 

[...] havia uma cruz, havia uma espécie de altar, onde Jeremias rezou e 
depois feriu a menina várias vezes com a chave de fenda, em seguida 
colocou éter em sua boca e em seu nariz, colocou-a, ainda viva, os olhinhos 
mexiam, a dor abrasava o corpo, numa bacia quente, junto com tiras de 
pneu, jornais, derramou gasolina e tocou fogo [...] (ibid., p. 126). 
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[...] Siegfried e Ísis, num carro roubado, foram visitá-lo, visitar a ele e à 
menina, e encontraram Jeremias, o profeta, e apenas um punhado de 
cinzas, trezentas gramas [...] (ibid., p. 124). 

A angústia de Jeremias se apresenta como a perda da capacidade de 

mensurar. Evidencia uma ausência de referenciais éticos. Não faz distinção entre o 

mal e o bem. Símbolos religiosos como o altar, lugar sagrado de contrição, 

arrependimento, devoção à divindade, serve para Jeremias como concentração para 

o assassinato da criança. Os valores de Jeremias se revelam confusos. O amor 

homossexual da garçonete e a professora se apresenta para ele um pecado grave. 

O beijo trocado por elas o irrita profundamente. Porém seqüestrar uma criança não 

incorre em nenhuma falta. Ísis e Siegfried chegam para visitá-lo em um carro 

roubado, o que para o grupo não representa desrespeito a nenhum código social. O 

universo de Somos Pedras que se Consomem se revela envolto em uma profunda 

crise de valores. Personagens como Siegfried, tanto quanto Jeremias, manifestam 

atitudes desmedidas, além de incapacidade de criar valores. Assassinar crianças, 

praticar estupros, roubar carros, praticar incesto são práticas naturais, aceitáveis e 

vivem conjuntamente com práticas religiosas e trabalho de amparo a menores de 

rua. Os golpes de chave de fenda na criança, o estupro de Biba em estado de coma, 

o rezar para assassinar, assassinar e não aceitar um beijo entre duas mulheres, tudo 

isso denuncia uma sociedade desmedida e sem referenciais. Essa desmesura é 

também uma expressão do que Michel Maffesoli chama de o retorno do mal, da 

“selvagerização” (JORNAL DO COMMERCIO, 13.04.2004, caderno C). Conforme 

Maffesoli essa ‘selvagerização’ é o sintoma mais evidente de uma ruptura entre a 

sociedade moderna e a pós-modernidade. O sociólogo francês defende que o 

apogeu do pensamento judaico-cristão caracterizou a modernidade, ou seja, a 

aceitação de um único Deus, justo e bom, e que diante disso se pode separar o puro 

do impuro. No entanto, a pós-modernidade está resgatando valores arcaicos: 

O arcaico está associado à idéia de coisa velha, passada. Mas temos que 
recorrer à etimologia da palavra, que significa ‘fundamento’, ‘o que vem 
primeiro’. Neste sentido, vivemos o retorno a valores que, por causa do mito 
do progresso, eram julgados ultrapassados” (ibid., caderno C).  

 Esses valores são percebidos na tendência à formação de tribos urbanas (grupos 

que se juntam pela identificação ideológica, cultural, artística e outras), no 

nomadismo (sexual, profissional, etc.) o sentimento de pertencimento (representado 
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pelas marcas no corpo, tatuagens) e o retorno do trágico. Para Maffesoli, a volta à 

selvageria traz ao ser humano um sentimento de integração. Não há mais a 

tendência de separar os bons dos maus. “Agora, soma-se o corpo e o espírito, a 

natureza e a cultura, mas isso implica também a conjunção do mal, da morte, da 

crueldade” (ibid., caderno C). Alguns aspectos dessas tendências se manifestam em 

algumas personagens da narrativa carreriana. Por exemplo, Ísis expressa a 

necessidade de juntar-se a uma tribo e funda uma sociedade de mulheres, além de 

migrar sempre de parceiro sexual. Jeremias muda de profissão, deixa de ser pastor 

e torna-se músico na noite recifense. Biba tenta deixar de ser prostituta e tornar-se 

cigana. Siegfried além de viver como um nômade sexual, encarna o mal e a 

crueldade e parece fazer da maldade o seu objetivo de vida. Assim, exterminar 

meninos de rua sem motivo aparente torna-se uma de suas ocupações. Não sem 

preocupar-se com a polícia, ou com vizinhos, ou com testemunhas de seus crimes. 

Isso revela que essas personagens, mesmo não demonstrando capacidade de 

mensurar comportamentos e pesar valores, têm consciência de uma sociedade 

calcada em princípios extensivos a quase todas as civilizações. 

Em vista disso, a angústia que se manifesta pela desmesura assume também 

contornos de transgressão. Transgressão no espaço sexual e também no espaço 

social. Tal transgressão se manifesta em situações em que personagens rompem 

com estruturas tradicionais de comportamento social e avançam até implodirem 

valores consagrados, intocáveis ou indiscutíveis como o incesto. Manifesta-se 

também em situações em que personagens revelam um típico comportamento 

arredio a normas, convenções e leis estabelecidas pela sociedade. 

A angústia que se manifesta pela desmesura reflete também a impossibilidade de 

autodefinição e de definição do outro. Tal impossibilidade se manifesta em situações 

em que personagens desvelam uma identidade plural e contraditória. Tal crise 

identitária, instalada no chamado sujeito pós-moderno, se manifesta também em 

situações em que as personagens, além de revelarem dificuldade de administrar 

suas identidades, parecem não nutrir o sentimento de pertencimento a um lugar, a 

uma cultura, a uma família. 
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3.2.1 Das pedras que transgridem – o incesto 

O incesto é um comportamento humano que tem sido içado como tema em 
várias obras e em diferentes épocas. É importante verificar como tal temática se 
apresenta em algumas obras, antes de observar como esta se manifesta nas 
pedras que se consomem em angústia. 

Paolo e Francesca 

Em A Divina Comédia, os cunhados Paolo e Francesca habitam o segundo 

círculo do inferno onde os gemidos são abundantes. Segundo o canto V, os jovens 

foram vítimas do poder corruptor da literatura. Francesca mesma relata: 

Líamos um dia ─ mero passatempo  — o relato de como Lancelote resultara 
vencido pelo amor. Estávamos sós, desarmados de malícia. Por vezes, 
nossos olhares, encontrando-se, fizeram  suspender a leitura e mudar a cor 
das faces. Um trecho nos fez sucumbir: ao lermos como a ansiante amada 
fora beijada pelo febril amante, este que de mim jamais se aparta, todo a 
tremer, beijou-me a boca. Culpado pois, o livro e o seu autor — eis que, 
aquele dia já não lemos mais. (ALIGHIERI, 1979, p. 41). 

O relato é expressivo em ressaltar a pureza ímpar dos apaixonados. 

Francesca comoveu o poeta visitante do inferno. Segundo ela, a literatura era a 

homenageada e se tornara perversora. A literatura tornara-se veículo de 

incendimento da “perversão”. Sim, não havia intenção prévia. O drama de Lancelote 

é que ia despertando sentimentos nos dois iminentes amantes. A literatura expunha 

vorazmente sentimentos à flor da pele, mas não ainda detectados. A literatura movia 

o mundo dos leitores, transformava a realidade tal qual se apresentava, ao revelar 

um real ainda desconhecido. A literatura se apresenta como um espelho onde Paolo 

e Francesca viram refletidas as suas almas. O relato denuncia que, possivelmente, 

naquelas águas abissais, o casal não via apenas suas próprias almas, como 

Narciso, mas sentimentos plurais refratados. Os olhares, ao se cruzarem, eram 

conduto de paixão, desejo que se queria livre, incandescência em erupção. A 

angústia se manifesta ali como possibilidade de realização daquele furor. A 

literatura, mar revolto, lança Paolo aos lábios de Francesca e a arrasta para um 

estado de enlevo. Não houve tempo para reflexão. A tragédia já tinha acontecido, o 

inferno os esperava. 

 Dante utiliza na sua Comédia, o caso que ocorrera 10 anos antes dele 

começar a escrever o poema e houvera causado forte comoção na Itália: Paolo e 
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Francesca foram surpreendidos pelo marido dela e irmão dele, Gianciotto Malatesta 

e terminaram punidos com a morte. Se, por um lado, o caso possa não ser 

considerado um incesto, uma vez que eles não são parentes consangüíneos, por 

outro, sim, já que cunhados são socialmente considerados membros da mesma 

família. O incesto de Paolo e Francesca se apresenta como um ato de profunda 

singeleza e destituído de qualquer malícia. Entretanto trouxe conseqüências 

desastrosas. O ato se revela puro, o julgamento, não. Sobre o casal eclodiu o 

repúdio da civilização à traição. Aos olhos dos julgadores mereciam o escárnio e o 

exílio desse mundo. Era insuportável aos princípios da sociedade coetânea tamanha 

descompostura. O real palpável, construído na inflexibilidade do aparente, converte-

se em prova para a punição. Houve testemunha ocular do comportamento exposto 

como dissoluto. O real, porém, que se movia no perímetro da angústia era invisível 

aos olhos do poder que se sentia vítima dos amantes. 

Assim os fundamentos da cultura e da civilização contemporânea foram à 

forra. As raízes antropológicas já antevêem o veredicto: a repulsa à monstruosidade 

que se aloja nos subterrâneos das paixões. Ao irromper a epiderme de 

comportamentos domesticados, o amor ingênuo do casal grita. Tal qual o grito a 

vergonha do marido traído pelo irmão. A proximidade genealógica dá a dimensão da 

desonra e só o sangue dos apaixonados a eliminaria. A pena foi imposta e Paolo, no 

inferno, tanto ia às lágrimas que o poeta viajor desfaleceu em meio a forte comoção. 

A pena infligida sugere o objetivo maior de preservar um importante pilar ético da 

humanidade: o não relacionamento sexual entre parentes. Embora o episódio se 

apresente com enfoque nos sentimentos do casal, e exponha a tragédia pela 

perspectiva do sofrimento dos envolvidos, denuncia também limitações de uma 

civilização que elege o assassinato em vez do amor. Os valores parecem ser: não 

importam os motivos, importam os fatos; preceitos consagrados são inquestionáveis. 

Giórgia e Johann  

A literatura brasileira do século XIX traz um caso de incesto no capítulo VI de 

Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Ali o incesto é cometido por dois irmãos 

que, no momento do ato, não têm condições de reconhecer um ao outro. Johann, ao 

possuir Giórgia, acha apenas que tem nos braços a mulher que pertencera a Artur, 

jovem a quem tinha derrotado em um duelo, ocasionado por motivos fúteis. Fora ao 
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endereço contido em um bilhete, cumprir a promessa feita ao duelante derrotado. Lá 

chegando, é conduzido aos aposentos por Giórgia, devido à escuridão abundante. 

Giórgia não identifica que Johann não é Artur. Johann confessa ter sido a noite 

deliciosa. Sua felicidade aumenta por desvirginar a “amante do louro”. À porta, na 

saída, topa com alguém que anda à caça do amante de Giórgia e lutam ferozmente 

até matá-lo e em seguida identificar que o cadáver é de seu irmão. 

A narrativa Azevediana assume contornos de tragédia. Os personagens 

caminham para a realização de um destino trágico, sem consciência da trama que 

estão desenvolvendo. Dessa forma o incesto é apresentado sem que haja um 

responsável, ou culpado. Johann, ao expor o fato, demonstra uma preocupação de 

apontar o caráter coincidente, imprevisto do ato. Recorre ao breu da noite, à 

ocultação das identidades. Giórgia cederia a Artur porque sabia do amor recíproco e 

certamente viveriam juntos depois. Porém, ao ser desvirginada por seu irmão, 

considera-se desonrada e condenada à prostituição ou à rejeição por parte da 

sociedade. Tal sentimento de desolação denuncia a incapacidade de seus 

contemporâneos assimilarem uma transgressão daquela magnitude. Por certo não 

encontraria pretendentes e o estigma da desonra a acompanharia para sempre. A 

condenação em que caíra por ter sido vítima do incesto sugere que o ato era tabu 

para aquela sociedade e o tema era tratado com excessiva cautela. A princípio, a 

narrativa parece apresentar o perfil ético dos personagens de forma idêntica. Tudo 

indica que se Giórgia ou Johann soubessem um a identidade do outro não teriam 

praticado o ato sexual. Foram vítimas da escuridão. A escuridão é o elemento que 

põe em movimento a tragédia e provoca um sentimento de consternação em todos 

os personagens envolvidos no fato. No entanto, no capítulo seguinte do livro, o 

desfecho do caso assume proporções típicas das narrativas românticas. Cinco anos 

depois, reaparece Giórgia, mata Johann, se apresenta para Artur, lívida, prestes a 

morrer. E morre nos braços de Artur, que enfia um punhal no peito e tomba junto 

com ela. Tais fatos se apresentam como conseqüências do ato considerado nefando 

pela sociedade romântica, Têm caráter de punição e trazem no seu bojo a 

preservação de princípios considerados sagrados pela humanidade. 

Amnom e Tamar 

Angustiou-se Amnom por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo 
ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe cousa alguma... 
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Foi Tamar à casa de Amnom, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a 
massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. 
Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele; porém ele recusou comer. 
Disse Amnom: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se 
retiraram. 
Então, disse Amnom a tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua 
mão. Tomou tamar os bolos que fizera e os levou a Amnom, seu irmão, à 
câmara. 
Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te 
comigo, minha irmã. 
Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz 
assim em Israel; não faças tal loucura. 
Porque, aonde iria eu com minha vergonha? E tu serias como um dos 
loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me 
negará a ti. 
Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia; antes, sendo mais forte 
do que ela, forçou-a a se deitou com ela. 
Depois, amnom sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que 
sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe amnom: Levanta-te, vai-
te embora. (2 Sm., 13:2, 8-15). 

O desejo de Amnom se traduzia em impossibilidade. O desejo se avolumara e 

sua vultosidade transformara-se em dolência. A sua angústia surge da possibilidade 

de possuir a irmã e quando vislumbra os obstáculos a sua frente, começa a perceber 

que essa possibilidade, aos poucos, vai se transmudando em impossibilidade. 

Começa a sentir-se preso no seu visco, atordoado por seu prisma, enredado em 

seus nós, presa do aparente infinito nada. É aí que conta com a ajuda de um primo 

na construção de um plano, para atrair Tamar até sua cama. Adoecera de desejo 

realmente, mas finge-se carente de repouso, sem apetite. Uma possibilidade de 

voltar a comer seria presenciar o preparo pelas mãos da irmã. Ao receber a visita do 

Rei Davi, seu pai, faz-lhe essa solicitação, é atendido, e recebe Tamar em sua casa. 

Com o seu fingimento, Amnom cria uma atmosfera que convence a todos. 

Tanto é que ao ser exigida a retirada de todos, nada é questionado nem mesmo por 

Tamar. De nada suspeitava, Tamar, até que foi solicitada a se deitar com o irmão. 

Só nesse momento a narrativa expõe o pensamento e o sentimento dela. A 

apresentação que se faz de Tamar deixa ausente referências de caráter e conduta. 

A narrativa ignora até então sua presença como um sujeito consciente da 

singularidade de seus desejos e necessidades, tal qual parece ser Amnom. A 

narrativa ignora que sentimento ela sente pelo irmão. A ausência de referências 

sugere que Tamar é tomada de surpresa pelo convite-imposição. Mais significativa é 

sua resposta. Esta denuncia uma ausência de individualidade: “Não se faz assim em 

Israel”. A angústia de Tamar irrompe diante da possibilidade de negar uma 
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identidade cultural. Ela nesse momento, só conseguia se ver como parte de uma 

comunidade. Estava diluída no coletivo. Pedia: “Não me forces”. Leia-se: “Não me 

forces a ir de encontro ao costume do meu povo”. Seria loucura agir diferente, alterar 

hábitos. Tamar como se apresenta na narrativa não tem vontade própria. Não se 

buscam saber-lhe os desejos. A súplica “não me forces” não é justificada pelo “não 

quero”, mas pelo “não se faz assim em Israel”. Conforme a narrativa bíblica, Tamar 

não se percebe provida de voz, não se concebe apta a decidir seu destino, a 

interferir na história. Se o pedido fosse feito ao Rei e este consentisse com a posse 

incestuosa, tudo mudaria naquele instante. Conforme Paul Tillich, nas sociedades 

coletivistas, “a existência e a vida do indivíduo são determinadas pela existência de 

instituições do grupo” (TILLICH, 1967, p. 68). Assim as angústias e os medos são 

coletivizados e os membros individuais desenvolvem coragem e bravura, através de 

métodos prescritos por tradições e instituições. Em vista disso o que parece 

fortalecer Tamar é a identificação com o grupo. Diante da ameaça de não ser, ela 

tenta contrapor a coragem de ser como uma parte. Ainda de acordo com Tillich, essa 

é a coragem que cada membro do grupo deve ter. Ou seja, “o indivíduo se afirma 

através do grupo do qual participa” (ibid., p. 68). O grito de Tamar “não se faz assim 

em Israel” é a expressão viva da angústia de se perder no grupo, de ser alvo do 

sentimento de não pertencimento, de não agregação. Amnom, porém, consumido 

pelo desejo, não deu ouvidos a nenhuma das solicitações da filha do Rei e sabendo-

se mais forte, sufocou a frágil tentativa de resistência. Amnom silenciou ali o 

discurso da mulher, do respeito às tradições, da não transgressão às leis da 

comunidade. Reedita o discurso do poder pela força, da ignorância à individualidade 

ainda que coletivizada. Ao conquistar o objeto cuja luta pela posse o levara a 

adoecer, adoecera outra vez, mas não de desejo por ela: de aversão. 

Amnom parece compreender toda a carga semântica condensada na 

expressão: “Não se faz assim em Israel”. No Levítico — livro que registra a 

legislação mosaica concernente ao culto divino, à santidade dos sacerdotes, e 

outras regulamentações — são claras as proibições ao incesto: “Nenhum homem se 

chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o 

Senhor” (Lev., 18:6). O texto segue descrevendo todos os tipos possíveis de 

parentesco e, mais adiante, atribui-lhes as punições, que via de regra é a morte dos 

incestuosos: 



 

 

67 

Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a 
nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é; portanto, serão eliminados na 
presença dos filhos do seu povo; descobriu a nudez de sua irmã; levará 
sobre si a sua iniqüidade. (Lev., 20:17). 

Esse crime é considerado um dos mais hediondos em Israel. A morte na 

presença da comunidade sugere que a exposição pública é uma forma da população 

demonstrar toda a sua repulsa a um ato intolerável por aquela comunidade. 

Entretanto o desejo febril por Tamar faz Amnom ignorar a torá. A rara beleza de 

Tamar parece cegar-lhe a razão. Os encantos da “bela palmeira”, os queria a 

despeito da consangüinidade. Após o ato, expulsa da casa do irmão, Tamar entrega-

se a rituais de lamentação. Fora dali, põe as mãos na cabeça e se vai dando gritos. 

Se, nos instantes em que esteve refém, sua angústia se manifestara através do 

silêncio, agora, literalmente, através do grito. Por sua vez, o desejo de Amnom pela 

irmã se foi e em seu lugar, a repulsa. Tivera ido longe demais. Transgredira 

princípios consagrados desde os primórdios pelos seus ancestrais, desobedecera a 

proibições previstas na torá como inaceitáveis, e isto, por certo não poderia ficar 

assim. Dois anos após esse incidente, Amnom é morto pelas mãos de Absalão, seu 

irmão. Dessa forma, Tamar é vingada e princípios são restaurados. 

Agamenon e Mariana 

Em As Sementes do Sol — O Semeador o incesto é praticado por dois 

irmãos: Mariana e Agamenon. Esse ato, no texto carreriano, é uma versão 

nordestina do incesto de Amnom e Tamar. A idéia de possuir a irmã surge quando 

Agamenon a vê banhando-se em um final de tarde. A nudez estonteante revelava 

uma juventude esplendorosa. Mariana percebeu-se observada e aquilo a levou a um 

estado de enlevo. No entanto o ato veio a se efetivar em um momento de perda. A 

mãe deles acabara de ser enterrada quando Mariana recebe a visita de Agamenon. 

O encontro é marcado pelo silêncio. A semente incestuosa encontrara boa terra, ao 

cair da tarde e fora brotando secretamente. Todavia esse mutismo parece evidenciar 

a monotonia da vida na fazenda de Arcassanta em Santo Antônio do Salgueiro. A 

angústia de Mariana sinaliza uma semelhança com a de Agamenon. E esta, por sua 

vez, se assemelha a uma das formas de manifestação do estado demoníaco 

propugnado por Kierkegaard. É aquela forma que surge de uma profunda vacuidade 

existencial. Conforme o filósofo de Copenhague, “o demoníaco é o vazio, o 
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aborrecimento” (Kierkegaard, 1968, p. 135). A angústia que os lança nesse estado é 

reveladora de um momento na vida dos adolescentes irmãos em que ocorre um 

esgotamento de possibilidades de existir. A angústia deles é a aparente 

possibilidade de nada. É a concretude da monotonia. É a possibilidade do nada 

continuar a ser nada. E a angústia se move nesse nada. Isso lembra a linguagem 

bíblica quando descreve o vazio no qual a criação se fez. Para o escritor do Gênesis 

“a terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o 

Espírito de Deus pairava sobre as águas” (Gn., 1:2). Para Jó o nada significava a 

infinita inexistência de matéria. Isso se evidencia quando escreve que “Ele estende o 

norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada” (Jó, 26:7). Os escritores 

bíblicos descrevem esse vazio para esclarecer que a criação se fez através da 

ordenação de um caos. Para evidenciar que nesse aparente nada havia uma série 

de substâncias desencontradas. Da mesma forma, a vacuidade existencial que 

resultará em incesto, denuncia a existência de sementes que fermentaram nesse 

intervalo. Isso revela que esse caos existencial é também um terreno propício à 

fermentação de possibilidades de existir. Não deixa de ser um caos, mas não um 

caos apenas desordem, ou desencontro de matérias, e sim um caos, fermento de 

possibilidades que buscam um caminho para a concretização. 

Essas possibilidades que fermentam a vacuidade de Mariana a trancavam em 

um silêncio aterrador. O hermetismo que nutria parecia suspenso no tempo e não ter 

relação alguma com o pragmatismo da existência. Conforme o narrador carreriano 

“Mariana permaneceria trancada no seu silêncio quantos anos fossem necessários” 

(CARRERO, 1981, p. 36), e ainda mais “Ela andava monótona” (ibid., p. 36). 

Agamenon também nutria um mutismo que de quando em quando lhe escapava 

pelas faces em expressões tristes e melancólicas. Mariana, por sua vez, vazava o 

incontido através do canto. Embora aqui e ali deixassem escapar indícios do caos 

existencial que fermentava naquela vacuidade, o mutismo era a expressão mais 

profunda da angústia dos adolescentes. E nessa substância amorfa gestava-se o 

incesto. 

Viu-a despida — Agamenon lembrava. Viu-a despida num antes quieto 
entardecer. Ele vinha do milharal, os pés nos chinelos enfrentando 
espinhos. O sol morno no rosto. As pedras e a água reluzindo. Areia nos 
olhos viu Mariana: pelas curvas do corpo, pelos seios duros e latejantes, a 
água escorria; a água que parecia minúsculos espelhos brilhosos que se 
multiplicavam. As coxas grossas, os finos pêlos claros, tremeluziam. (ibid., 
p.36). 
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Aquele banho naquela tarde ficou suspenso da efemeridade. Não era mais 

pura memória. Tornara-se presente contínuo e a tarde linda não quer se pôr. O 

mundo está ao contrário e ninguém reparou. Mariana, ao garimpar seu hermetismo, 

sorriu involuntariamente se revelando feliz. O campo estava assim preparado, a 

mesa posta, a desejada das gentes podia chegar. E chegou: clandestina. 

Agamenon abraçou-a pela cintura. Solta-me, Agamenon, solta-me — teve 
vontade de dizer. Não disse... 

Sentiu os dedos de Agamenon desabotoando o vestido. Não, meu irmão, 
não. Nudez só no rio... 

Nua, tinha sobre o seu, o corpo suado e audacioso do irmão. (ibid., p.51). 

Consumado o ato, os irmãos manifestam uma outra face da angústia: a 

possibilidade de serem descobertos. A angústia passa a ser a possibilidade de 

censura, a possibilidade de suspeita. Uma simples tosse parecia a Mariana uma 

revelação do ato praticado em segredo. Qualquer ruído que emitisse soava-lhe como 

uma delação involuntária do incesto guardado no seu mutismo. Mariana parece feliz 

com o amor incestuoso, no entanto parece também introjetar a censura externa que 

sabe raivosa e possivelmente cirúrgica. Ninguém deveria saber da penumbra do 

quarto, nem da tarde não posta. Porém foram descobertos. Ao possuir a irmã, 

embora feliz, Agamenon não poderia mais permanecer entre os vivos. Absalão 

providencia a sua partida, enquanto Mariana anda pela casa vestida de filha de 

Maria. Estava feliz, e descobrira a santidade. A versão carreriana sugere que as 

sanções foram impostas com o intuito de não permitir a impunidade, uma vez que foi 

atingido um princípio consagrado desde os primórdios. Por outro lado, expõe a 

possibilidade de tal ato produzir felicidade aos envolvidos. 

Ana e André 

E era, Ana a meu lado, tão certo, tão necessário que assim fosse, que eu 
pensei, na hora fosca que anoitecia, descer ao jardim abandonado da casa 
velha, vergar o ramo flexível de um arbusto e colher uma flor antiga para os 
seus joelhos; em vez disso, com mão pesada de camponês, assustando 
dois cordeiros medrosos escondidos nas suas coxas, corri sem pressa seu 
ventre humoso, tombei a terra, tracei canteiros, sulquei o chão, semeei 
petúnias no seu umbigo; e pensei também na minha uretra desapertada 
como um caule de crisântemo, e fiquei pensando que muitas vezes, feito 
meninos, haveríamos os dois de rir ruidosamente, espargindo a urina de um 
contra o corpo do outro, e nos molhando como há pouco, e trocando 
sempre através das nossas línguas laboriosas a saliva de um com a saliva 
do outro, colando nossos rostos molhados pelos nossos olhos, o rosto de 
um contra o rosto do outro, e só pensando que nós éramos de terra, e que 
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tudo o que havia em nós só germinaria em um com a água que viesse do 
outro, o suor de um pelo suor do outro. (NASSAR, 1989, p. 115). 

André confessa-se tomado por um poder que o sobrepuja. O universo de 

Lavoura Arcaica se apresenta regido por leis austeras. Toda uma torrente de 

tradições foi soterrada por um poder animal. De nada valeram os “sermões do pai”, 

nem o ambiente de forte religiosidade e preceitos morais. Proibições milenares 

sedimentadas na cultura familiar não impediram a concretização do incesto entre os 

irmãos. A poeira, o ácaro, as teias de normas acomodadas nos séculos não eram 

suficientes para impedir a angústia causada pela possibilidade de ser livre. Ser livre 

naquele momento continha a possibilidade de possuir a irmã. A possui e lhe implode 

as estruturas. Ana corre para a capela sufocando suas angústias em mutismo. A 

capela nesse momento não aparenta quietude. Expõe vagidos inaudíveis, silêncio 

convulso. A postura de joelhos e o formigamento dos lábios sugerem que o interior 

de Ana estava habitado por uma incandescência revolta. André alcança-a. Sabe que 

tal qual a semente de trigo a Ana da velha fazenda tem que morrer, senão não 

nascerá a incestuosa. E ficará ele só. A arma que tem é a palavra. Faz então um 

discurso memorável em favor da continuidade do processo incestuoso. Usa o poder 

corruptor, aliciador da palavra. Embrenha-se em uma falácia argumentativa: “Era 

preciso ali também aliciar os barros santos, as pedras lúcidas, as partes iluminadas 

daquela câmara, fazer como tentei na casa velha, aliciar e trazer para o meu lado 

toda a capela” (ibid., p. 119-121). Usa o próprio discurso religioso para desconstruí-

lo. Começa evocando milagres: era um milagre o que aconteceu com eles. Um 

milagre agregador de virtudes: lealdade, continuação da infância e acima de tudo 

uma nova ordenação do mundo. Esta conteria uma nova harmonia familiar, a 

redenção da natureza, além de novos postulados de convivência entre vizinhos. 

Mais fraterno e solidário seria o mundo e ele mais amoroso, compreensivo e 

dedicado. O incesto seria segredo deles e justificava-se por não estarem ameaçando 

a espécie. André se revela contundente ao rechaçar idéias disseminadas nos 

sermões do pai, em relação à preservação de princípios ético-religiosos milenares. E 

defende: “basta um gesto supérfluo para afastarmos de perto o curador impertinente 

das virtudes coletivas; e que guardião é este?” (ibid., p.134). 

André sabia que sua ventura ou fracasso dependeria da palavra, por isso 

segue costurando o discurso, entremeando-o com súplicas. Ana, no entanto, 
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permanece impassível. André, cujo discurso denuncia uma angústia crescente, vai 

ficando aparentemente mais perspicaz e mais criativo. Vai sacando argumentos com 

o intuito de saquear a consciência de Ana: “A vida só se organiza se desmentindo” 

(ibid., p. 134). O incesto poderia instaurar uma nova ordem. O ato incestuoso 

poderia, também, condensar em si a poesia do mundo já que fora capaz de restaurar 

a primavera de sua infância. Essa nova disposição das coisas favoreceria relações 

não previstas pela ordem tradicional da qual ele e toda a família eram vítimas. O 

incesto seria então uma metáfora vigorosa e fresca dessa nova ordem, já que os 

ícones da tradicional se tornaram catacréticos. André parece adentrar o perímetro do 

desespero ante a impassibilidade de Ana: “estou morrendo, Ana” (ibid., p. 142). O 

“tudo vai mudar, querida irmã...” (ibid., p. 127) termina com o “estou morrendo, Ana” 

(ibid., p. 142). Evidencia exaustão de forças. Mais perto a possibilidade de não 

instalação de uma nova ordem. 

O discurso de André diante de Ana e o posterior diálogo com o pai não foram 

capazes de impedir o desenrolar da tragédia. Ao saber do incesto ocorrido, o pai é 

abduzido pelo demoníaco, conforme o descreve Kierkegaard, e faz do alfanje a porta 

para a liberdade. O alfanje simbolizava a possibilidade de cicatrizar preceitos feridos. 

A cabeceira da mesa necessitava manter-se honrada. Sobre Ana foi desferida a 

cólera divina. A angústia, naquele momento, esticou a corda até romper-se e se 

fazer mutismo e vagido. A comoção fúnebre que, por momentos, silenciava os 

espectadores denunciava a total impossibilidade daquela nova ordem ser 

estabelecida. Expõe o quão descabido era o mundo idealizado de André no universo 

de Lavoura Arcaica. De todos os lados o nome do pai surgia de lábios 

desesperados, todavia já havia acontecido o pior. O preceito golpeara a 

transgressão. O golpe que avermelhou aquela tarde tentava manter erguidos 

princípios considerados pilares da humanidade. 

Leonardo e Ísis 

Em Somos Pedras que se Consomem, Leonardo e Ísis vivem uma relação 

incestuosa cuja prática do sexo é mediada pela literatura em rituais de leitura. O 

prazer sexual era potencializado pela literatura. Tinham uma relação de 

sensualidade com o livro. 
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Possuíra a irmã, apenas dois anos mais nova, pela primeira vez, numa 
dessas tardes em que ela vinha ao quarto, propositadamente sensual e 
quase desnuda,... para a leitura de romances e poemas. Não precisou de 
esforços nem de lamentos. Ela lia O Amante de Lady Chaterley, de D.H. 
Lawrence, com uma cadência de voz que chama, de voz que acaricia, de 
voz que implora. De voz que deseja. Ele ficava de cueca, na cama, 
amassando o sexo, pensando se era justo tramar a posse da irmã. Foi ela 
quem sugeriu, talvez enredando e suspeitando, felina que era, a leitura de 
Madame Bovary, de Flaubert... Até que ele não suportou mais e no exato 
instante em que a amante e o jardineiro corriam nus pela chuva, chamou-
a...  ... Vem, vem ler aqui ao meu lado..., ficaram lado a lado, Ísis 
continuou lendo, uma mão segurando o livro, a outra alisando a coxa de 
Leonardo, ele já estava afagando-lhe os cabelos da nuca,..., ela não parava 
de ler..., desabotoou a blusa, desfez o nó, ela fazia malabarismos com a 
mão para não largar o livro, sugerindo que aquilo não passava de uma cena 
do romance transposta para a realidade e deixando que ele lhe tirasse a 
bermuda, a calcinha e já não lia e também arrancava a bermuda de 
Leonardo, a cabeça no ombro do irmão, beijando-o, beijando-o e ele quase 
desesperado quando ela lhe segurou o pênis, a penetração... Depois 
daquele dia outros vieram. Mesmo quando ela tinha namorados. Largou um 
noivado para não se separarem. Leonardo não gostava de outras mulheres. 
Tinha ciúme da irmã...(CARRERO, 1995, p.14). 

Diferentemente das abordagens anteriores, as personagens de carrero não 

apresentam qualquer reação negativa à prática do incesto. A freqüência do ato 

pressupõe uma relação que se pretende duradora. A narrativa carreriana sugere que 

as personagens quebram princípios consagrados na sociedade como valores 

imutáveis. A literatura é prazer, o sexo é fundamentalmente prazer. É a própria 

perversão: o exercício de um prazer que não serve para nada, como diz Barthes, 

uma vez que o casal incestuoso não busca a procriação. O fato de o casal viver essa 

relação sempre a portas fechadas evidencia o caráter incômodo de não poder expor 

o incesto. Tal atitude pressupõe uma possibilidade de causar choque na sociedade. 

Por outro lado, a atitude de transformar o ato incestuoso em uma relação estável 

revela que o mundo deles obedece a outras leis que não são as propugnadas pela 

sociedade em que vivem. As personagens de Carrero, ao vivenciarem o incesto de 

forma tão natural, apontam a possibilidade de se reatualizar um tema aparentemente 

indiscutível. Há um efeito de escândalo para que se reabra um dossiê e quem sabe 

se discuta ou se instaure uma nova antropologia. O que eles parecem querer dizer 

ao mundo é que a partir deles se pode passar a estudar o homem de forma menos 

preconcebida. Por outro lado, o incesto se apresenta tão bem descrito que pode 

levar o leitor a aplaudir, a encontrar beleza em algo que a humanidade repele desde 

os primórdios. Esta sacudida que a escrita carreriana pode causar no leitor assume 

a conotação de texto de fruição, descrita por Barthes. Pois “desconforta, faz vacilar 

as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor” (BARTHES, 1977, p. 22). 
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Um outro aspecto relevante que se evidencia nas personagens de Carrero é a 

relação erótica que as mesmas mantêm com a literatura. É possível compreender 

melhor esse fenômeno, se se concordar com Barthes, ao dizer que “nós temos 

também um corpo de fruição feito unicamente de relações eróticas, [...] do mesmo 

modo o texto: ele não é senão a lista aberta dos fogos da linguagem” (ibid., p. 25). 

Ou seja, o corpo não responde apenas a estímulos fisiológicos, mas mantém uma 

relação sensual com o universo, segue seus próprios desejos e trai, às vezes, o que 

se acha ser o eu. Do mesmo modo o texto não é só seu funcionamento gramatical. 

Este é apenas um condutor de fogos que ribombam no corpo de fruição, erótico. A 

experiência dos personagens de Carrero pode ser também compreendida à luz do 

que escreveu Rilke ao jovem poeta Kappus: 

  Com efeito, a experiência artística está tão incrivelmente perto da 
experiência sexual no sofrimento e no gozo que os dois fenômenos não são 
senão formas diversas da mesma saudade e da mesma bem-aventurança. 
(RILKE, 1989, p. 33). 

Leonardo e Ísis protagonizam uma relação que desafia princípios de todas as 

civilizações em todos os tempos. Freud lembra em Totem e Tabu que comunidades 

como as que se encontram entre os aborígines, que vivem como primitivos, sem leis, 

sem reis e chefes, estabelecem para si próprias um rigor na observância da 

proibição do incesto. Usam o sistema totêmico e assim proíbem a relação sexual 

entre as pessoas do mesmo totem e praticam a exogamia. Mesmo que sejam 

utilizados os mais diferentes critérios, para a prática da exogamia (parentesco, 

residência, território, classe, casta, etnia, língua, ou outros), esta é uma instituição 

que se estende a todas as culturas desde os primórdios da civilização. Conforme 

Otávio Paz (1991, p. 128), Lévi-Strauss julgou resolver o enigma da proibição do 

incesto, formulando uma hipótese baseada na metáfora lingüística. Dizia tratar-se de 

uma simples regra de trânsito, semelhante as que regem a escolha dos fonemas 

para formar palavras ou de palavras para formar frases. Mesmo sendo a escolha dos 

fonemas inconsciente e a das palavras um pouco premeditada, ambas podem ser 

reduzidas à escolha de um signo positivo e outro negativo: este sim e aquele não. 

Lévi-Strauss traduz a operação lingüística em termos sociais e argumenta que como 

os homens de uma tribo não poderiam casar com suas filhas e irmãs, casavam com 

as filhas e irmãs dos guerreiros das tribos vizinhas e em troca mandavam como 

presente de casamento suas filhas e irmãs. As leis e explicações para esse 
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comportamento têm a mesma dinâmica da elaboração e envio de mensagens 

lingüísticas. Assim como obedece às mesmas leis do escambo. Ao trocar bens os 

primitivos trocavam símbolos. Para os primitivos, advoga o antropólogo francês, o 

valor-de-uso não estava associado a um valor-de-troca, mas a um outro religioso ou 

mágico, ou de posição e prestígio. É um valor que se refere a outra coisa ou que 

está no lugar de outra coisa. Tudo aquilo que trocam são signos de outra realidade. 

A permuta de mulheres ou de produtos é também comércio de símbolos e de 

metáforas. Essa explicação de Lévi-Strauss nunca satisfez Paz: 

Sempre me pareceu que a proibição do incesto, esse primeiro não do 
homem à natureza, fundamento de todas as nossas obras, instituições e 
criações, deve corresponder a algo mais profundo que a necessidade de 
regular o comércio de mercadorias, palavras e mulheres (PAZ, 1991, p. 
128). 

Otávio Paz ainda comenta que Pierre Clastres mostra que essas relações se 

dão por conta das ameaças de guerra. O objetivo das alianças, do comércio e da 

exogamia é evitar a destruição de um povo. É se proteger da ameaça dos que 

querem “calar o diálogo social e impor uma só voz” (ibid., p. 129). Leonardo e Ísis 

parecem desconhecer qualquer explicação para o enigma da proibição do incesto e 

mais ainda, parecem ignorar que haja alguma proibição. A angústia em Ísis e 

Leonardo se revela como uma busca incessante de esgotar as possibilidades de 

viver, ultrapassando qualquer linha demarcatória de comportamentos aceitáveis. 

3.2.2 Das pedras fragmentadas 

A questão da identidade, que vem sendo amplamente discutida no mundo 

moderno, está presente também na escrita carreriana. Elcy Luiz da Cruz em sua 

dissertação de mestrado reconhece a relevância dessa questão ao tecer 

comentários sobre Biba. Segundo Cruz, a única alternativa a Biba, em determinado 

momento, era deixar a vida que vivia e viver uma outra. A falta de perspectiva diante 

do mundo não lhe permitia uma identidade contínua (CRUZ, 1998, p. 79): 

 

Sonhava ser cigana. (CARRERO, 1995, p. 116). 
 
Sonhava ser cigana e não sonhava. A realidade estava ali, e era cruel. 
(ibid., p. 117). 
 
Agora só lhe restava ser cigana. (ibid., p. 122). 
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Já não se identificava por Biba, era apenas e somente Madame Belinski. 
(ibid. p. 146). 
 
Não queria ser cigana. Não queria ser prostituta. Teria de encontrar outros 
caminhos. Agora? Agora o que ia fazer? (ibid., p. 152). 

 

Biba é uma personagem que, talvez mais que outras, traga consigo as 

marcas do seu tempo e da sua história. Portanto, não poderia fugir à fragmentação 

do sujeito tão discutida e tão presente no que Stuart Hall chama de modernidade 

tardia. Incrustada na identidade de Biba, toda a luta da mulher que tenta sobreviver 

a uma estereotipia. O discurso arrogante e repetitivo de uma sociedade machista, 

durante séculos, deixara marcas na estima dessa adolescente quase adulta. Por 

certo, tornara-se acrítica: já que começara sua vida profissional no “ramo” da 

prostituição. Levara uma rasteira da auto-suficiência masculina e aceitara a 

caracterização grosseira e indiscriminada de mulher serviçal e submissa. Era mulher 

e como tal não havia diferenças individuais. Era prostituta e como tal as 

multiplicidades eram apagadas. Ao lado destas caracterizações identificadoras ainda 

outras: era baixa, magra e nordestina. Todas essas formas de identificação não 

representam fases de Biba, mas partes ou fragmentos de uma mesma pessoa.Essas 

caracterizações a fazem assumir em determinadas situações identidades 

correspondentes às mesmas. 

As citações acima refletem o momento em que Biba decide tornar-se 

cigana, porque não podia mais ser prostituta, após jogar-se de um primeiro andar da 

zona antiga do Recife, tentando o suicídio. Deste salto não morrera, mas ficara 

manca. Agora procurava outra profissão. Este momento de busca a lançara em um 

grande conflito, devido à fragmentação de sua identidade. Resolvera ser cigana e 

mudara de nome. Madame Belinski viera para enterrar Biba (a mulher de 19 anos, 

baixa, magra, nordestina, prostituta), mas não foi capaz. Por baixo da performance 

de Madame Belinski um sujeito formado de várias identidades que ora andam lado a 

lado, ora são contraditórias. Desgostosa com as atividades de cigana e de prostituta 

teria de encontrar outras formas de sobreviver. Biba ilustra bem a afirmação de que 

a identidade “é definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2001, p. 13). 
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Jeremias é outro personagem que ilustra bem a descentração do sujeito 

da pós-modernidade. Tinha sido líder religioso da seita “Os Soldados da Pátria por 

Cristo”, agora tocava saxofone nos cabarés do Recife Antigo. 

 

Os soldados eram as crianças que ele arregimentava nas ruas, dava-lhes a 
patente de militar, convocava-os para rezas e penitências, aliadas a orgias, 
estupros e assaltos. (CARRERO, 1995, p. 59). 
 
Ele ostentava o título de capitão. O Chefe. O Santo. O Profeta. (ibid., p. 60). 
 
Jeremias também tinha crimes. (ibid., p. 64). 
 
Jeremias tocava boleros nos cabarés. Quando chegava em casa lia a bíblia 
horas inteiras. (ibid., p. 77). 
 
[...] A garçonete, na chuva, pede para a professora baixar o vidro do carro e 
beija-a na boca, beijam-se, beijam-se, é rápida a cena, rapidíssima, o beijo 
dado e não dado, o suficiente para irritar Jeremias e para fazê-lo pensar no 
pecado, no extremo pecado que é uma mulher amar outra, e ele pega uma 
chave de fenda e, por uma, duas, três vezes enterra-a na menina 
esparramando sangue pelo divã, pelo chão, no seu rosto e nas suas vestes, 
em princípio a menina gritou alto, bem alto, mas logo ficou silenciosa, os 
olhos presos nos olhos do matador, do seu profeta e do seu algoz [...]. (ibid., 
p. 105). 

 

Em Jeremias as identidades são absurdamente contraditórias. Enquanto 

era um fanático líder religioso, recolhia crianças nas ruas e estas passavam a fazer 

parte de sua seita, participando de cultos e de orgias, penitências e estupros, rezas 

e assaltos. Muitas garotas foram ali aliciadas para a prostituição. Assumia a 

identidade de Santo e Profeta. Após afastar-se da seita torna-se músico na noite 

recifense, porém não abandona as práticas religiosas nas quais estão presentes a 

leitura da bíblia e a oração fervorosa. Ainda não findam as contradições. Compactua 

com um alemão no objetivo de exterminar crianças de rua, aleijados e deficientes, 

além de negros e de prostitutas. Tudo isso com o objetivo de limpar a raça brasileira. 

Para Jeremias, matar, visando ao extermínio dos tipos sociais acima citados, não 

incorre em crime ou pecado. Sua identidade religiosa não se conflita com essas 

práticas, porém não suporta o amor entre duas mulheres, mesmo que assistindo a 

um filme. Tanto que o seqüestro da criança não envolvia morte e fora planejado para 

movimentar a imprensa, a cidade. Porém irritou-se profundamente com aquele beijo 

trocado entre a garçonete e a professora e assassinou a criança a golpes de chave 

de fenda. Por certo, nenhuma das identidades de Jeremias poderia alinhar as 

demais para que adotasse uma linha atitudinal ou ideológica com um centro comum. 
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Essas contradições, tão presentes em Jeremias, são bastante 

representativas da malha cultural que forma a sociedade. Jeremias é um indicativo 

de que os interesses sociais das pessoas são tão amplos que não mais é possível o 

enquadramento dos indivíduos em grupos específicos e uniformes.  

Em Somos Pedras que se Consomem várias personagens apresentam 

uma identidade fragmentária e plural. Acontece com eles o que Francisco Moraes 

Paz (1996, p. 24) comenta sobre Jean Baudrillard, quando este, tratando dos 

impasses da contemporaneidade, advoga que a pós-modernidade desfez tantas 

alteridades, que se tornou impossível definir o nosso outro. Talvez tenha sido por 

esta incapacidade de se definir e de definir o outro que Siegfried, o personagem 

alemão do romance de Carrero, cai em uma alteridade radical. Vivia na América com 

uma Nancy K. sonhando repetir as façanhas de Bonnie and Clyde. Depois de alguns 

fracassos, veio para o Brasil como fugitivo. Mas ao invés de no Brasil se sentir um 

imigrante acolhido, sente-se um invasor, um colonizador.A incapacidade de Siegfried 

não é só dele. Segundo Renato Ortiz, Frantz Fanon, psicanalista da Martinica que 

participou da revolução argelina, percebe bem a necessidade que tem o negro de 

ser reconhecido. Essa necessidade é comum a todo ser humano.O problema para o 

negro é que ele tem que passar pela referência ao homem branco. Ortiz diz ainda 

que: 

Fanon capta muito bem esta situação quando afirma que o negro não 
possui uma ‘resistência ontológica’ diante do olhar do branco, pois ele só 
consegue se enxergar enquanto escravo, reflexo do dominador. (ORTIZ, 
1986, p. 57). 

 

Dessa forma, o escravo é tratado como “coisa” e passa a se ver como 

“coisa”. De forma semelhante, o colonizado não se percebe ser humano, pois se vê 

com os olhos do colonizador. E este, com a sua suposta superioridade, empreende o 

engessamento da cultura nativa através da tentativa de civilizar ou modernizar o 

nativo.Isso é o que parece ter ocorrido aqui no Brasil com Siegfried que vive sob um 

imperativo atitudinal neurótico. Conforme Fanon: “o preto escravizado por sua 

inferioridade, o branco escravizado por sua superioridade, ambos se comportam de 

acordo com uma orientação neurótica” (in: BHABHA, 2001, p. 74). 

Se evocarmos a chegada do colonizador branco à América, verificaremos 

que, a princípio, o índio não vê o espanhol como diferente, mas como um Deus. É 

evidente que nem sempre foi assim. Aqui no Brasil muitas guerras aconteceram e os 

índios jamais mantiveram uma paz estável com o invasor. Os Tupi, por exemplo, 
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mesmo não tendo o hábito de formarem um estado, isto é, mesmo se agrupando em 

tribos autônomas, chegaram a se aliar com os franceses na conhecida 

Confederação dos Tamoios “para fazerem guerra aos portugueses e aos outros 

grupos que os apoiavam” (RIBEIRO, 1995, p. 33). Entretanto o branco europeu traz 

para o paraíso das Américas os seus ideais de civilização. Para isso terá de 

converter o índio aos trâmites da cultura “superior”. Isso porque desde o encontro do 

europeu com o índio americano que uma dificuldade de convivência se instalou, pelo 

fato do invasor se negar a aceitar uma cultura diferente da sua na coerência sócio-

político-religiosa. Isso gerou genocídios e ações missionárias equivocadas, segundo 

Bartolomeu de Las Casas (in: PAZ, 1996, p. 24).Com o negro a discriminação, a não 

aceitação do diferente foi ainda pior, pois embora não aceitando a cultura do índio, o 

europeu o via como humano. Entretanto, o negro era visto como um animal sem 

raciocínio (ibid., p. 35). 

Levado por essa postura superior, neurótica, Siegfried resolve aqui no 

Brasil, por conta própria, operacionalizar um plano de purificação da raça brasileira. 

Era admirador de Josef Mengele, o criminoso nazista que escolheu o Brasil como 

esconderijo, e de Wagner, o carrasco de Sobibor que também vivera no Brasil. 

Porém é contraditório que venha a ter uma postura eugênica num país mestiço ou 

híbrido como o Brasil. 

 
Odiava negros e negras; ciganas também. (CARRERO, 1995, p. 58). 
 
Era forçoso carregar, outra vez, Jeremias, Raquel e Alvarenga para o crime. 
Para o assassinato de meninos. De meninas. De aleijados. E de deficientes. 
Se possível: de negros e de prostitutas. Ele seria a mão branca que se 
encarregaria de limpar a raça brasileira. (ibid., p. 60). 
 
Sobrevivia de roubos e assaltos odiando os bandidos e matando-os. (ibid., 
p. 37). 

 

Também tinha compaixão e piedade pelos meninos de rua, no entanto 

quando se sentia ameaçado, matava-os. Acompanhava Ísis, a fotógrafa, a um 

albergue para conhecer os menores abandonados e depois matá-los. 

O texto carreriano sugere que Siegfried se vê constantemente como um 

“colonizador”. Na condição de alemão é um estrangeiro bem recebido e aceito em 

uma cidade hospitaleira. Uma de suas identidades é a de estrangeiro bem acolhido. 

Porém não está quite com o serviço de imigração e sente-se um foragido escondido. 

As contradições de suas várias identidades explodem de inúmeras maneiras: é um 
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bandido que odeia bandidos, tem uma compaixão paterna pelas crianças de rua e 

ao mesmo tempo as extermina. Diante dessas identidades fragmentárias, Siegfried 

tem muita dificuldade de se definir e de reconhecer e interagir com o seu outro. Por 

isso os quer exterminar. Ele quer exterminar o diferente. Quem faria parte desta raça 

brasileira que quer depurar? Aparentemente encontra o diferente dele. Segundo 

Francisco Moraes Paz 

 
A cultura da diferença fortemente arraigada no imaginário ocidental, vem se 
revelando desde os gregos [...] Não raramente critérios geográficos definem 
esta desprezível condição humana. São ditos bárbaros os povos situados 
fora do mundo helênico e, depois, das fronteiras romanas ou da 
cristandade. (PAZ, 1996, p. 32). 

 

Por outro lado, a busca da identidade nacional esbarra em uma 

dificuldade que é também reunir os significados que representam a cultura nacional. 

Conforme Stuart Hall: 

 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, 
mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um 
discurso   um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos (HALL, 2001, 
p. 50). 

 

Hall diz ainda que “a identidade nacional é também muitas vezes 

simbolicamente baseada na idéia de um povo ou folk puro, original” (ibid., p. 55). 

Roberto Schwarz, no ensaio Nacional por Subtração (SCHWARZ, 2002, p. 29-48), 

coloca que há um mal-estar instalado em brasileiros e latino-americanos pelo caráter 

imitativo da vida cultural que se leva. E isso se manifesta de várias maneiras, do 

papai Noel de roupa de esquimó à facilidade como, no plano acadêmico, e mais 

especificamente na área de letras, se troca de teoria sem que esta se esgote, por 

conta do prestígio americano ou europeu de uma nova doutrina. Ainda conforme 

Schwarz o que sempre se tentava fazer para eliminar esse mal-estar era eliminar o 

que não é nativo para se chegar à substância autêntica do país, pois a cópia 

hierarquicamente tem valor secundário em relação ao original. Dentre várias atitudes 

tomadas no decorrer da história, ressalta a postura de não embasbacamento dos 

modernistas ante a cultura estrangeira e a proposta de Oswald de Andrade de 

irreverência, de não nutrir sentimento de inferioridade, de deglutir o alheio e 

regenerar a cultura brasileira. Schwarz comenta ainda que “a distância no tempo 

torna visível a parte de ingenuidade e também ufanismo nestas propostas 
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extraordinárias” (ibid., p. 46), e conclui, dentre outras coisas, que as oposições entre 

nacional e estrangeiro, original e imitado, “são irreais e não permitem ver a parte do 

estrangeiro no próprio, a parte do imitado no original, e também a parte original no 

imitado” (ibid., p. 48). Evidentemente reconhece que a questão da cópia é verdadeira 

de um ponto de vista estético e político, porém não se pode mais falar hoje em 

criação a partir do nada. 

Mesmo que a idéia de Siegfried, ao querer depurar a raça brasileira, fosse 

a de um povo puro e original, não estaria ele pensando nos índios, que aqui como 

em tantos outros lugares, não foi um povo que persistiu ou que exercitou o poder. O 

Brasil é um país miscigenado. A Europa Ocidental também não tem qualquer nação 

formada por um único povo. As nações modernas são todas híbridas, bem acentua 

Hall. A Alemanha, país de origem de Siegfried é germânica, céltica e eslava. 

Fica muito difícil identificar essa raça brasileira aventada pelo personagem 

de Carrero, porque como observa Hall: 

 

A raça não é uma categoria biológica ou genética que tenha qualquer 
validade cientifica... A diferença genética   no ultimo refúgio das ideologias 
racistas   não pode ser usada para distinguir um povo do outro. A raça é 
uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. 
[...] Nos últimos anos, as noções biológicas sobre raça, entendida como 
constituída de espécies distintas [...] têm sido substituídas por definições 
culturais, as quais possibilitam que a raça desempenhe um papel importante 
nos discursos sobre nação e identidade nacional. (HALL, 2001, p. 62-63). 

 

Porém não é o objetivo deste trabalho investigar a narrativa da nação ou 

da identidade nacional no texto carreriano. Propomo-nos buscar aspectos que 

demonstrem as contradições e a pluralidade das identidades na escrita carreriana e 

especificamente em Somos Pedras que se Consomem. E o querer depurar a raça 

brasileira, perquirida pelo alemão, suscita uma discussão sobre a identidade de tal 

raça. Fica evidente que Siegfried não busca o viés biológico para definir essa raça. 

Pelo menos no que diz respeito à cor da pele, ou a uma origem de povo “puro”. O 

seu racismo se dirige mais aos párias da sociedade: meninos e meninas de rua, 

negros e negras, ciganas, prostitutas, bandidos. É contraditória essa atitude porque 

ele é um pouco de tudo isso, e principalmente bandido. Resta avaliar até que ponto 

ele busca exterminar o seu outro ou seu igual. O seu racismo parece descambar 

para um jogo de poder e talvez seja dessa forma que uma identidade nacional seja 

delineada pelos olhos de Siegfried. A raça brasileira é aquela que, a despeito de 
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diferenças biológicas e culturais, de contradições e divisões internas, mantém-se no 

poder e ocupa os espaços sociais. A raça brasileira para Siegfried está assentada 

nos espaços sociais. Portanto, morte aos excluídos. A identidade nacional aponta 

para um vínculo quer seja a lugares, quer seja a pessoas ou ainda a símbolos, 

eventos: tudo o que os exterminados por Siegfried parecem não ter. 

O comportamento contraditório dessas personagens manifesta que na 

base dessa fragmentação surge a angústia da definição do indivíduo e de sua 

cultura.
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4 DA ANGÚSTIA DAS PEDRAS QUE NÃO SE CONSOMEM 

Queria tirar das cinzas a vida, apenas a vida... É preciso recomeçar. É 
preciso reagir. Novas seitas e novas sociedades reinventam o mundo. O 
que era receio transformou-se em coragem. Coragem e destemor. Fundei 
uma sociedade de mulheres... O mundo se restaura [...]. (CARRERO, 1995, 
p. 141). 

Apesar destas desvantagens, os negócios não iam mal. E foi exatamente 
por me correr a vida quase bem que a mulherinha me inspirou interesse – 
novidade, pois sempre fui alheio aos casos de sentimento [...]. (RAMOS, 
2002a, p. 35). 

Estávamos em fim de janeiro. Os paus d’arco, floridos, salpicavam a mata 
de pontos amarelos; de manhã a serra cachimbava; o riacho, depois das 
últimas trovoadas, cantava grosso, bancando rio, e a cascata em que se 
despenha, antes de entrar no açude, enfeita-se de espuma... Glória 
confessou que a vida ali era suportável [...]. (RAMOS, 2002b, p. 94). 

Ísis denuncia estar o mundo exaurido, gasto, transformado em cinzas. A 

angústia se apresenta em Ísis, como a possibilidade das cinzas continuarem a ser 

apenas cinzas. Não esperará passivamente. Para ela, “tirar das cinzas a vida” não é 

um projeto irreal, produto de circunstâncias impossíveis de ocorrer. Ísis enxergava o 

kairós dos gregos, o momento oportuno, pleno, o mundo grávido. A consciência de 

que “a cidade necessitava do novo”. A esperança se manifesta em Ísis como a 

concebe Erick Fromm em A Revolução da Esperança: “um estado de ser. É uma 

disposição interior, aquela atividade intensa, mas ainda não gasta” (FROMM, 1981, 

p. 29). Fromm faz uma oportuna elucidação acerca do uso da palavra atividade, 

sugerindo que a maioria das pessoas confunde “laboriosidade” com atividade, pois 

são extremamente passivas enquanto se acham ativas. São pessoas que não 

suportam ficar sem fazer nada, porém esse estado de atividade é gerado por apelos 

e circunstâncias externas. E o que geralmente buscam nesse afã de se ocuparem é 

não entrar em contato consigo mesmas. 

Todavia Ísis demonstra estar sempre em atividade e confrontando-se consigo 

própria. Entrara em uma crise: “entrar no mundo definitivamente ou sair dele para 

não voltar jamais” (CARRERO, 1995, p. 90). Esse fragmento tem valor de 

comprovação da insegurança e da angústia que vive a personagem. Essa angústia 

parece advir da incerteza diante do futuro. Ísis ainda jovem mergulha em uma 

profunda reflexão sobre a existência e escolhe a esperança. Conforme O Estado de 



 

 

83 

São Paulo, 18/4/80, p. 21, Sartre também escolhe a esperança segundo atesta sua 

última entrevista um mês antes de morrer: 

O mundo parece feio, mau e sem esperança. Esse seria o desespero de um 
velho que já morreu por dentro. Mas eu resisto, e sei que morrerei na 
esperança, dentro da esperança – mas essa esperança, teremos de fundá-
la. É preciso tentar explicar por que é que o mundo de agora, que é horrível, 
não passa de um momento no longo desenvolvimento histórico, e que a 
esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das 
insurreições – e como sinto, ainda, a esperança, como minha concepção do 
futuro. (in: Nogare, 1981, p. 257). 

A esperança também era a concepção de futuro de Ísis: “sabia, sempre 

soube, [...] o futuro estava diante dela” (CARRERO, 1995, p. 155). A angústia gerada 

pela crise existencial fundou a esperança e Ísis criou uma sociedade de mulheres 

selvagens. Seu intuito: recomeçar, reagir, reinventar, restaurar o mundo. Fazer 

ressurgir a vida das cinzas. Rebeldia e revolução é o que significava para ela aquela 

sociedade secreta. Ísis sugeria com essa sociedade “o domínio das mulheres sobre 

a terra” (ibid., p. 141). Fica evidente que Ísis não pensava em uma finalidade 

humana, que interessasse ao gênero humano. A sua esperança se dirige para uma 

revolução de interesse de um grupo. E este interesse que traduz esperança se 

manifesta como desordem. As mulheres restaurariam um mundo perdido, destruindo 

uma velha ordem que se caracterizava por papéis definidos de comportamento. A 

esperança em Ísis se traduz como um resgate da liberdade plena e absoluta de viver 

o prazer e o sexo com alegria e sofrimento. 

Montou a loja M&S com aparelhos de sofrimento e de alegria. Com 
pulseiras em forma de algemas, cintos com pregos, botas de cano longo ou 
sanfonadas, calcinhas de couro e tudo, tudo que as mulheres precisam para 
amar e para se divertir... as meninas do Recife correndo para as compras, 
as solteiras e as viúvas, as mulheres casadas, um sucesso, tudo que é 
novidade vende muito, pelo menos nos primeiros dias, e entre as clientes 
escolhia as favoritas, pelo telefone, através de cartas, querida, 
queridíssima... saíram pela madrugada... iam todos, ela, Siegfried e mais as 
meninas, as meninas íntimas, convocadas para a aventura, pararam o carro 
bem do lado da igreja, entraram por uma porta lateral, usaram os capuzes, 
os vestidos longos e brancos com o símbolo desenhado no peito, Siegfried 
e Leonardo acenderam as tochas e as velas, as mulheres fizeram logo o 
símbolo nas paredes, mancharam os santos, a Bíblia... riam e apenas 
riam... No estúdio se preparavam para a festa, Ísis tirou o capuz, abraçou-se 
com Melissa... tirou-lhe a roupa... deitou-a na cama, amarrou os pulsos com 
duas algemas... deu-lhe chicotadas... mordeu-lhe o umbigo [...]. (ibid., p. 
156-157). 

Ísis, no caminho que trilha, vai deixando indícios de que busca vencer a 

angústia do futuro, mergulhando em um estado de ser, caracterizado por uma 
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disposição interior de experimentar novas aventuras. “A cidade necessitava do novo” 

(ibid., p. 155). Como se observa, a angústia de Ísis se apresenta também como a 

possibilidade do mundo estagnar. A consciência de tal acontecer a deixa insegura. 

Escolhe, então. Escolhe lutar pela novidade. A excelência da novidade. Como se vê, 

Ísis não espera com a sua sociedade de mulheres aliar-se a algum projeto maior 

com um fim humano. Ela promove uma revolução. Uma pequena revolução, mas 

espera que dela venha “o domínio das mulheres sobre a terra” (ibid., p. 141). A 

revolução a que dá início se caracteriza pela possibilidade de um número maior de 

mulheres praticarem sexo sadomasoquista com a utilização de acessórios. A 

esperança de Ísis é que cada vez mais, mulheres adiram à sociedade. Porém o que 

se depreende é que essa sociedade tem projetos que atendem a uma categoria 

específica em um assunto específico: o prazer ligado ao sexo. Essa esperança se 

apresenta compartimentada, fragmentada, ou seja, voltada às mulheres, assim como 

as lutas raciais voltam-se para os negros, as sexuais aos gays e lésbicas, e outras. 

A sociedade de Ísis se revela parte do que veio a ser conhecido como “a política de 

identidade – uma identidade para cada movimento” (HALL, 2001, p. 45). No entanto, 

o que parece estar acima de qualquer movimento voltado para gênero ou sexo (uma 

vez que Ísis é mulher, no momento experimentando o sexo mais com mulher que 

com homem) é a excelência da novidade. Ísis demonstra não aceitar o equilíbrio, a 

harmonia. Para ela estes fenômenos parecem ser indícios de ausência de vida. Para 

Ísis, a quietude denuncia a necessidade de uma nova moção. 

Conforme a narrativa carreriana, “Recife estava ficando monótona demais” 

(CARRERO, 1995, p. 163) e Melissa admirava Ísis porque ela “sabia criar. Sabia 

inventar. Sabia fazer as coisas” (ibid., p. 163). Nesse aspecto, Ísis lembra a deusa 

egípcia irmã e mulher de Osíris. Tanto quanto a deusa egípcia, a Ísis carreriana 

exerce um grande fascínio sobre os demais personagens, sobretudo o irmão 

Leonardo: “mulher de sensualidade” (ibid., p. 12); Siegfried: “de tanto fotografá-lo ele 

também percebeu, soltando os lábios num sorriso diabólico e sensual” (ibid., p. 18) e 

Melissa, pela grande sensualidade. 

Era também admirada pela criatividade e determinação. A deusa egípcia viu 

seu marido e irmão ser jogado em uma urna no rio Nilo, que o conduziu ao mar e às 

costas da Fenícia. Nas raias do desespero, Ísis o procura por toda parte até 

encontrá-lo e trazê-lo de volta do delta do Nilo. Porém Set, o irmão comum, não se 
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contentando com o que fizera, vai ao encontro de Osíris, se apossa do seu corpo e o 

esquarteja em catorze pedaços. Em seguida espalha-os por várias partes. 

Entretanto, Ísis mantém a esperança de encontrar todos os pedaços e consegue 

recuperá-los, com a ajuda de familiares e do deus Tot, consegue uni-los refazendo o 

corpo de Osíris e realiza pela primeira vez o rito do embalsamamento. Através de 

processos mágicos, o deus Tot faz Osíris ressuscitar e tornar-se imortal. Graças à 

determinação de Ísis, Osíris voltou à vida. Por ter cuidado do filho (tendo que 

escondê-lo após a morte do pai, até ficar adulto e guerrear por longo tempo com Set) 

Ísis é considerada uma deusa protetora e acima de tudo encantadora, superior, 

nesse aspecto, a outras divindades (ENCICLOPÉDIA BARSA, vol. 9, p. 350; vol. 11, 

p. 472). 

A Ísis carreriana indica carregar consigo, além do encanto, a determinação da 

deusa egípcia. A esperança parece acompanhá-la em todas as experiências nas 

quais mergulha. Ela se apresenta, tal qual a venerada deusa, catando pedaços de 

um mundo exausto que jaz nas cinzas, a fim de reuni-los e transformá-los em uma 

novidade que o restaure. Que o torne mais acolhedor, para que o indivíduo não se 

sinta um estrangeiro em uma terra de ninguém. Não sem angústia. Porque como já 

foi visto, no capítulo Liberdade, Ísis cria, inventa, por ter consciência de que é livre 

para fazer-se, de que “a liberdade não está livre da angústia” de que “existir é optar 

e escolher. E que a angústia é o sentimento que acompanha toda escolha, 

sobretudo as grandes escolhas” (NOGARE, 1981, p. 122). Ísis escolheu mergulhar 

na vida e deixa a descoberto a consciência de que ao escolher-se carrega seu 

destino sem amparo ou orientação alguma, sem se submeter a nenhum manual 

ético ou moral. Ela, assim, buscando aprender da experiência escancara o 

desamparo da sua condição. E criando uma sociedade nova, aparenta livrar-se do 

desespero, porque sabe que só pode contar com ela. Com os companheiros da 

sociedade, apenas naquela luta concreta. Ísis revela não esperar nada de uma 

suposta bondade humana. Porém, a fundação da sociedade sugere que a angústia 

de Ísis se revela pela consciência de que se escolher é também conduzir o mundo. 

Há responsabilidade nessa escolha porque sempre envolve outros. 

Por outro lado, o protagonista de Angústia começa a pensar em um projeto 

de futuro no momento em que “os negócios não iam mal” (RAMOS, 2002a, p. 35). 

Apesar de ter “trinta e cinco anos” e ser “funcionário público, homem de ocupações 
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marcadas pelo regulamento” (ibid., p. 34) além de tímido, pois quando se via diante 

de senhoras, emburrava, dizia besteiras, Luís notara que sua nova vizinha o 

observava no primeiro dia que se viram. Porém: 

No dia seguinte (era sábado e não havia expediente à tarde) sentei-me de 
novo à sombra da mangueira, com o romance. A coisinha loura tornou a 
aparecer, em companhia de uma mulherona sardenta, e começaram ambas 
a cortar os ramos secos das roseiras. A pequena estouvada não me 
prestava atenção: descontentara-a provavelmente o exame da véspera. Um 
sujeito feio: os olhos baços, o nariz grosso, um sorriso besta e a 
atrapalhação, o encolhimento que é mesmo uma desgraça. (ibid., p. 34). 

Apesar dessa análise feita, Luís da Silva resolve se interessar por Marina. 

Resolve esperar pelo que, na sua primeira avaliação, não pode acontecer. No 

entanto: “tornei-me, pois amigo de Marina” (ibid., p. 39). Em seguida passa a 

freqüentar a casa dela, a conhecer a pobreza até que a D. Adélia lhe pede: “se fosse 

possível arranjar um emprego para Marina...” Luís responde: “Difícil. É preciso 

pistolão... Eu sou um infeliz, não tenho onde cair morto...” (ibid., p. 52). Tudo isso já 

expõe as limitações da vida que levavam e denunciam o caráter restrito dessa 

esperança. 

Emprego público não há. Tudo fechado, tudo escuro. Enfim, sempre achei 
um gancho. 
– Onde? 
– Numa loja. Cem mil-réis por mês. Um princípio. Depois a gente cava 
serviço mais fácil e mais rendoso. O que é preciso é começar. (ibid., p. 61). 

A esperança se apresenta em Luís da Silva muito tênue. Espera que Marina 

comece a trabalhar em uma loja e que comece a namorá-lo. Assim Luís espera ir 

construindo o seu futuro. Mesmo diante dos limitados recursos, Marina não aceitou o 

emprego, mas, todas as noites, “passava pelo buraco da cerca, encostava-se ao 

tronco da mangueira, e eram beijos, amolegações...” (ibid., p. 65). Pouco a pouco a 

relação foi evoluindo e Luís gastou os recursos que tinha acumulado, durante anos 

de trabalho, no preparo do enxoval, porque o casamento em breve aconteceria. 

Nesse casamento estava depositada a esperança de uma vida feliz. Luís se revela 

uma pessoa de poucas exigências. Diante das limitações de recursos, parece se 

contentar com projetos parcos. Luís não se manifesta sonhando com coisas que 

julgue fora do alcance. Ele evidencia estar resignado às limitações impostas pela 

sua condição. Por isso vai construindo paulatinamente um imaginário onde Marina 

parece se transformar em seu “infinito”. 
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No entanto, a esperança vai se desvanecendo, cedendo lugar a uma grande 

angústia conforme atesta Silva: 

Pouco a pouco nos fomos distanciando, um mês depois éramos inimigos. A 
princípio houve brigas, reconciliações desajeitadas, conversas azedas com 
D. Adélia. Tempo perdido. Marina estava realmente com a cabeça virada 
para Julião Tavares. Comecei a passar trombudo pela calçada, remoendo a 
decepção, que procurei recalcar. 
– Mulheres não faltam. (ibid., p. 90). 

Para Luís, a manhã amanhece cinza. A tempestade que chega é da cor da 

sua visão de mundo. Já estavam distantes de tudo que sonhou. Não tinha mais seus 

vinte e poucos anos, mas tinha muito tempo. E o “mulheres não faltam” se 

pressupõe ser “sempre em frente”. Porém o que Luís manifesta é uma atitude 

passiva ante a situação frustrante: um certo esperar pelo futuro. Essa atitude já 

havia exposto no momento em que preparava o enxoval para o casamento: 

Liquidei a minha conta no banco, estudei cuidadosamente uma vitrina de 
jóias, escolhi um relógio-pulseira e um anel. Saí da joalheria com vinte mil-
réis na carteira, algumas pratas e níqueis. Mais nada. Apenas confiança no 
futuro, apesar dos encontrões que tenho suportado. (ibid., p. 74) [grifo 
nosso]. 

A situação é adversa, porém Luís exibe esperança, mesmo não enxergando 

onde se apoiar. A situação não lhe oferece indícios de possíveis transformações, 

mas ele alimenta expectativas. Para Erich Fromm, “esse tipo de expectativa poderia 

ser esperança, mas é não-esperança se tem a qualidade de passividade e de 

‘espera’ ” (FROMM, 1981, p. 24). Luís aparenta não esperar que algo aconteça 

naquele momento, mas no momento seguinte. Para Erich Fromm “atrás dessa 

crença está a idolatria do ‘futuro’; da ‘história’ e da ‘posteridade’, que começou com a 

Revolução Francesa com homens como Robespierre, que adorava o futuro como a 

uma deusa” (ibid., p. 25). Luís da Silva confia no futuro e expõe assim a concepção 

de que em vez de fazer alguma coisa, o futuro faria algo por ele, sem que ele nada 

precisasse realizar. Por conta desta concepção, a angústia de deparar-se com o 

nada em lugar de Marina, seu suposto “infinito”, parece traduzir-se em recalque e 

denuncia a evanescência da sua esperança. 

Em Vidas Secas a esperança se apresenta no primeiro período da narrativa 

como duas manchas verdes na planície avermelhada. Fabiano “precisava chegar, 



 

 

88 

não sabia onde” (RAMOS, 2003, p. 10). Acompanhado de Sinhá Vitória, seus dois 

filhos, baleia e o papagaio, cortava a catinga que: 

 

Estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. (ibid., p. 10). 

Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca, encheu-o a esperança 
de achar comida, sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. 
Calou-se para não estragar força. (ibid., p. 12). 

Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar 
de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. (ibid., 
p. 14). 

Aquilo era caça bem mesquinha, mas odiaria a morte do grupo. E Fabiano 
queria viver. (ibid., p. 14). 

No céu azul as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os 
bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a 
Deus um milagre. (ibid., p. 117). 

Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança [...] 
A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe 
sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, odiara-a, tornara a 
prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. 
(ibid., p. 118). 

As angústias de Fabiano eram enormes. Andarilho que se tornara, dia a dia 

lidava com a possibilidade de chegar a lugar nenhum. As cores da paisagem 

somadas ao calor, à fome e à sede pintavam o desespero – conseqüência natural do 

estado de privação em que caíra. Todavia, o quadro externo de desolação parece 

provocar uma reação interior diametralmente oposta. Um raciocínio simplista poderia 

afirmar que Fabiano evidencia, na sua caminhada, a encarnação de uma dessas 

máximas de auto-ajuda. “Se o caminho se faz resistente, faça com resistência o 

caminho”. Porém, o abismo no qual se encontra Fabiano parece torná-lo bem maior 

que um simples otimista. Um adágio como esse aponta para um futuro glorioso após 

a resistência do caminho. Fabiano, no entanto, expõe o que Erich Fromm chama de 

o paradoxo da fé: a certeza do incerto. “É certeza em termos da visão e 

compreensão do homem; não é certeza em termos de resultado final da realidade” 

(FROMM, 1981, p. 31). 

Fabiano, como personagem denso que se revela na narrativa, manifesta de 

forma contundente o conceito de esperança defendido por Gabriel Marcel. De 

acordo com este, a esperança apresenta-se como: 
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O meio de por ao serviço do bem do homem aquilo que o deveria levar ao 
desespero: é a decisão permanente de nunca capitular e de retomar 
constantemente o esforço que há de levar, para além de todos os 
obstáculos, superados e vencidos, ao termo do percurso. Em certo sentido, 
ela corresponde à faculdade de se poder retomar sempre um novo 
percurso, de sempre se poder iniciar uma nova partida. (JOLIVET, 1975, p. 
361). 

Como se pode observar nas citações, a natureza se move na direção de 

estabelecer condições desfavoráveis à vida. Porém, os retirantes deixam a 

descoberto a certeza de que cada passo em direção a não se sabe onde, era não 

estar mais no mesmo lugar. Assim, “um canto de cerca” que avistavam, um preá que 

baleia caçava, eram indícios de que a vida não estagnara. Que a morte não ocorrera 

naquela natureza atroz. Fromm parece ler Fabiano quando afirma que: 

A vida, em suas qualidades móveis, tende a romper e vencer o status quo. 
Ficamos mais fortes ou mais fracos, mais sábios ou mais tolos, mais 
corajosos ou mais covardes. Cada segundo é um momento de descrição, 
para melhor ou para pior” (FROMM, 1981, p. 34). 

Uma “caça bem mesquinha” significava a vida elastecendo-se. Era um sinal 

que a natureza não se revelava completamente inóspita. Que o grupo não precisava 

se sentar estrangeiro naquela terra árida. E a despeito do cenário de morte, 

“Fabiano queria viver”. Para Marcel, “metafisicamente, isto implica uma espécie de 

prova do transcendente” (JOLIVET, 1975, p. 362). O entusiasmo pela vida, como se 

manifesta em Fabiano, aponta que há “um princípio misterioso que é conivente 

comigo, que não pode deixar de querer também aquilo que eu quero” (ibid., p. 362). 

Assim crendo, o homem que sofre e que luta vê, a partir da esperança, que o 

universo tem um sentido, tem um “projeto”. Desta forma a esperança significa 

também solidariedade. Não se pode faltar com esforço ao esforço de outrem. Toda a 

criação é chamada a colaborar na grande epopéia. Essa concepção parece se 

evidenciar em Fabiano, na medida em que este resiste, diante de condições quase 

intoleráveis e “pede a Deus um milagre”. Mesmo não acreditando na viagem segue 

em frente. O em frente, conforme Sinhá Vitória, também pode se manifestar como 

restauração do passado. “Não poderiam voltar a ser o que já tinham sido?” Fabiano 

se mostra convencido de que a vida é para frente e responde que “estavam 

mudados, mais velhos e mais fracos” (RAMOS, 2003, p. 121). No entanto, o que 

percebia ser um sonho amorfo vai assumindo contornos concretos: 
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Pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-
se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no 
mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para um 
cidade, e os meninos freqüentariam escolas, seriam diferentes deles. Sinhá 
Vitória esquentava-se. Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos 
agarradas à boca do saco e a coronha da espingarda de pederneira. (ibid., 
p. 127). 

Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como 
era nem onde era. (ibid., p. 127). 

E andavam para o sul, metidos naquele sonho. (ibid., p. 127). 

A angústia de Fabiano é a possibilidade de nada encontrar. A esperança é 

permanecer no campo do possível. Toda a adversidade da sua condição, Fabiano a 

transforma em expectativa de um lugar que não sabe como será, mas está 

reservado no sonho. 

Em São Bernardo a natureza é pródiga e provê as condições de se viver bem. 

Os campos, as flores, as águas estão prontos para a tarefa de gestar e desenvolver 

a vida. Nestas condições a vida seria tolerável. A natureza dirime muitas angústias. 

As expectativas se voltam pra necessidade que vão além da pura sobrevivência. 

Madalena é a personagem, que talvez mais que outras da narrativa de Graciliano, 

traduza sua esperança na construção de um “projeto” humano, e do humano 

dependa a realização. De acordo com Paulo Honório, “Madalena possuía um 

excelente coração” (RAMOS, 2002b, p. 104). E esse excelente coração, ela devotou 

a um sonho de dignidade e de respeito entre as pessoas: 

Foi à escola, criticou o método de ensino do Padilha e entrou a amolar-me 
reclamando um globo, mapas, outros arreios que não menciono porque não 
quero tomar o incômodo de examinar ali o arquivo. Um dia, distraidamente, 
ordenei a encomenda. Quando a fatura chegou, tremi. Um buraco: seis 
contos de réis. Seis contos de folhetos, cartões e pedacinhos de tábua para 
os filhos dos trabalhadores. (ibid., p. 106-107). 

A angústia de Madalena se revelava como a possibilidade de viver um 

processo educacional carente de recursos, por conta de mesquinharia do dono da 

escola. Desta forma, Madalena demonstra acreditar no ser humano e se percebe em 

condições de reivindicar melhorias para a sua comunidade discente. Madalena, com 

essa atitude, põe à vista o descaso com a educação de crianças na fazenda São 

Bernardo. Madalena se mostra incomodada com o abandono. Sugere o uso de um 

método de ensino mais eficaz que o do Padilha e patenteia um discurso mais forte, 

mais inflamado em prol de um “projeto” que se manifesta com um fim humano. 

Como a narrativa vai aos poucos desvelando, a esperança de Madalena volta-se 
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para o homem enquanto gênero. É aqui delimitada pela esfera educacional, mas em 

seguida outro episódio vem indicar que a luta de Madalena extrapola as situações 

concretas e vai se cravar no terreno da humanização. O episódio é o seguinte: 

Honório supervisionando a fazenda percebe os animais sem ração. Reclama com 

Marciano: 

Os animais estão morrendo de fome, roendo a madeira. 
Marciano teve um rompante: 
– Ainda agorinha os cochos estavam cheios. Nunca vi gado comer tanto. E 
ninguém agüenta mais viver nesta terra. Não se descansa. 
Era verdade, mas nenhum morador me havia ainda falado de semelhante 
modo. 
– Você está se fazendo besta, seu corno? 
Mandei-lhe o braço ao pé do ouvido e derrubei-o. Levantou-se zonzo, 
bambeando, recebeu mais uns cinco trompaços e levou outras tantas 
quedas. (ibid., p. 107-108). 

A atitude intempestiva de Paulo Honório expunha de forma inconteste a visão 

que tinha dos seus subordinados. Honório exibe sua insensibilidade e suposta 

superioridade sobre os “objetos” a seu serviço. Revela uma profunda ausência do 

sentimento de respeito ao outro. O outro, Honório parece sugerir não ser gente. No 

entanto, Madalena manifesta acreditar no ser humano e sua esperança se 

assemelha à dos profetas. Suas atitudes se movem dentro do que Erich Fromm 

chama de esperança messiânica. Tal qual os profetas, ela não prevê o futuro. No 

entanto vê “a realidade presente livre das vendas da opinião pública e da 

autoridade” (FROMM, 1981, p. 35). Não é difícil enxergar que a visão de realidade 

de Madalena suplanta a pretensa autoridade de Honório. E brada: “É horrível!... Seu 

procedimento... Que barbaridade... Como tens coragem de espancar uma criatura 

daquela forma?” (RAMOS, 2002b, p. 109). Honório revela não esperar semelhante 

repreensão e escancara sua pequenez incomensurável: “– Ah! Sim! Por causa do 

Marciano. Pensei que fosse coisa séria. Assustou-me” (ibid., p. 109). 

Madalena não desiste do seu propósito. Ela demonstra não querer prosseguir 

naquele diálogo, diante das “heresias” de Honório, porém a denúncia que lhe faz a 

consciência aparenta compeli-la a continuar bradando: “– Bater assim num homem! 

Que horror!” (ibid., p. 109). Sua fala pressupõe que a mensagem que prega é 

resultado da sua análise, e ali estão as possibilidades de ação e as alternativas 

diante do contexto. Aparenta ter força de aviso a sua enunciação. Caberia a Paulo 

Honório aquiescer ou não. E este não considera a mensagem “profética”. Não 
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considera Marciano um homem, mas um molambo. Madalena pareceu capitular 

diante da montanha de insensibilidade; 

Deu as costas e começou a subir a ladeira [...]. De repente voltou-se e, com 
voz rouca, uma chama nos olhos azuis, que estavam quase pretos: 

– Mas é uma crueldade. Para que fez aquilo? (ibid., p. 110). 

Madalena demonstra uma persistência enorme e uma extraordinária crença 

na possibilidade de humanização das relações e instituições humanas. Mesmo 

assim, Paulo Honório no alto de sua reificação vai minando as estruturas de 

Madalena, culpando-a pela sua bondade e senso de justiça, enciumando-se de sua 

ética, atrelando seu comportamento à infidelidade conjugal e a esperança 

messiânica vai se transformando em desesperança, até que comete o suicídio. 

Parece passar a desacreditar totalmente na raça humana. O drama de Madalena 

expõe a relação dialética entre esperança e a desesperança, encolhimento e 

desmesura. A angústia de Madalena tanto era encolhimento como desmesura. 

Encolhia-se diante da possessividade doentia e ciumenta de Paulo Honório, porém 

bradava como um profeta ante as incoerências do equivocado marido. Madalena 

passa do encolhimento à desmesura, desta àquele, movida por uma angústia ora 

hermética ora tonitruante. Sua angústia foi se tornando tão encolhida e tão 

desmedida que se consumou no lugar em que não devia dar um passo adiante: na 

face do abismo. No entanto, essa aparente capitulação diante das estruturas 

reificadas, representadas em Paulo Honório, se apresenta também como uma 

possibilidade da carta e da atitude contribuírem para uma transformação do dono de 

São Bernardo.  As obras abordadas expressam que uma grande dor ronda a vida 

das personagens. Às vezes a própria tragédia se faz presente. Às vezes os olhos só 

percebem o cinza da tempestade. Entretanto, personagens como Ísis vêm denunciar 

que é possível tirar a vida das cinzas. E que a angústia das pedras que não se 

consomem é a possibilidade de capitular ou de se acomodar diante de estruturas de 

dominação. As pedras que não se consomem não deixam de ser fustigadas, mas 

sabem que suas angústias as levarão a esgotar as possibilidades de realização do 

ser.  
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DOS GRITOS DAS PEDRAS AO SILÊNCIO – UMA PAUSA 

 

A angústia se manifesta através do grito como do silêncio. É uma relação 

dialética. E a angústia que se manifesta em Ísis, Biba, Siegfried, Carrero, Luís da 

Silva, Marina, Julião Tavares, Graciliano parece ser a mesma de Adão conforme a 

descreve Kierkegaard.  

A angústia se revela intrínseca ou inerente ao humano e aparece sempre 

intermediando a passagem da possibilidade para o que se chama de “real”. Sendo 

assim, pode-se concordar com o fato de que é a angústia que move o mundo. A 

abordagem das obras escolhidas revela isso. Sugere que a angústia é um 

sentimento inerente ao indivíduo. Assim está também no autor. Este capta a 

inquietação da vida e a representa em sua obra. A literatura é representação do 

indivíduo, da sua cultura, da sua sociedade. Em vista disso a angústia também se 

apresenta na obra, pois esta reflete a vida. O mundo da obra representa o mundo da 

vida. Portanto a angústia que está no indivíduo está na sua cultura e também 

impregnada na sociedade. As estruturas sociais são estruturas de angústia. Todos 

os sistemas são construídos por estruturas de angústia. Em Angústia, por exemplo, 

as repartições, os jornais, o comércio, se apresentam como estruturas de angústia, 

na medida em que precisam de sistemas burocráticos para não soçobrar. Diante da 

possibilidade de deixarem de existir, recorrem a funções metódicas (que causam 

tédio e angústia a quem as executa, como atesta Luís da Silva), exploração de 

empregados que trabalham até no dia de sábado, baixos salários e outros 

mecanismos. A angústia está no indivíduo e está na sociedade que cria padrões de 

comportamento para não se desestruturar. Tais padrões podem servir como bússola 

para algumas personagens, no entanto apenas referências que devem ser retiradas 

do mundo, para outras. Uma das formas da angústia se manifestar na sociedade 

pode ser observada na obsessão dos seres sociais em impor limites ao 

comportamento uns dos outros. A angústia nesses seres pode se apresentar tanto 

como encolhimento quanto como desmesura, diante de um mundo que expõe a 

cisão entre o que se diz e o que se faz. O mundo de angústia exibe bem essa 

dicotomia, além de evidenciar os desmandos de quem dita o modus vivendi daquela 
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sociedade. Julião Tavares representa bem uma classe burguesa que determina a 

moral e vive abusando do sonho e da ingenuidade de moças pobres que não 

toleram mais a miséria. Consumidas pela angústia, essas moças sem mensurar as 

conseqüências dos seus atos, entregam-se a esse aproveitador que vai fazendo 

‘buchos’ pelo caminho. Por conseguinte vão do encolhimento à desmesura. A 

entrega é um grito desmedido de abandono.  É um grito que nasce no desamparo. É 

o desespero de querer ser outra pessoa, de ter outra vida. Da exposição ao 

abandono, ao aborto, à humilhação, o conseqüente retorno ao encolhimento, à 

solidão, ao desamparo. Mergulhadas em crises de valores, se culpam pela 

incapacidade de mensurar as atitudes e se consomem em meio ao encolhimento e à 

desmesura – duas faces da mesma angústia. 

Essa dialética é comum ao mundo de Angústia e de Somos Pedras que se 

Consomem, se bem que este manifesta mais a desmesura que o encolhimento. O 

indivíduo na angústia-encolhimento concebe-se tolhido nas possibilidades de ser, 

por uma aquiescência à suposta superioridade do outro e da estrutura social. 

Encolhimento que, ao se intensificar, conduz o indivíduo a se sentir estrangeiro na 

vida, possuído por uma angústia tão forte, que prefere deixar esse mundo a viver 

condenado à solidão, ao desamparo e ao abandono a que está sujeita a condição 

humana. O sentimento de não pertencimento a esse mundo aparece inicialmente 

como absurdo. O velho de Angústia e a velha da fotografia foram consumidos pelo 

absurdo. Por caminhos diversos chegaram à angústia análoga: a que surge do 

esgotamento das possibilidades de existir. Nela imbricadas, a vergonha e a 

impotência. Ele por se ver incapaz de prover sua subsistência; ela por se conceber 

sem condições de resgatar a dignidade e confiabilidade. Por razões distintas 

chegaram à mesma conclusão: a vida não vale a pena. Ísis passou na mesma 

esquina que Evaristo e a mãe do vereador. Foi açoitada pelos mesmos ventos do 

absurdo em um momento delicado de sua vida em que não via novidades na cidade. 

Ao refletir se entrava na vida ou saia dela, decide esgotar tudo que a vida pode 

oferecer. Resolve ir por um caminho contrário ao tomado pelos velhos. Ao invés de 

enxergar o esgotamento de possibilidades de existir, vê a abundante oferta de novas 

experiências e determina-se a esgotá-las. Ísis aqui parece concordar com Camus 

que vê no suicídio a suprema resignação e transforma o sentimento do absurdo em 

um sentimento criativo. Transforma-o em uma força capaz de conduzi-la ao 
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conhecimento de si própria. Propõe-se a usar sua liberdade com o intuito de ir se 

fazendo de acordo com cada experiência nova. A angústia agora se transforma em 

uma obsessão de sorver tudo. A angústia que nasce das possibilidades de usar sua 

liberdade segue a tendência de ignorar códigos preestabelecidos pela cultura e pela 

sociedade. Ísis expõe uma fissura que demarca o real e o real aparente. Observá-la 

com os olhos dos códigos que ignora é reconhecê-la uma jovem drogada, membro 

de uma quadrilha que seqüestra e mata crianças, rouba carros, elimina menores de 

rua, pratica incesto, é bissexual, utiliza práticas sadomasoquistas, é anarquista, e 

outras coisas mais. No entanto a análise pode ser outra, se o foco passar a ser o 

acompanhamento do processo que utiliza para se fazer, para construir sua essência. 

Ela poderia passar a ser uma jovem bonita, corajosa, inteligente, leal a seus 

princípios, com sede de viver e esgotar o possível, que com a sua liberdade 

denuncia a falência de uma sociedade apática, acomodada e hipócrita. Denuncia 

também na outra ponta o drama dos encolhidos por estruturas de poder. Denúncia 

análoga faz Luís da Silva que, por ter sido a vida inteira um encolhido, lança-se ao 

projeto de liberdade pisando os códigos milenares de respeito à vida. Passa do 

encolhimento à desmesura, ao crime premeditado. Torna-se, mesmo por período 

curto, um amoral, sem capacidade de mensurar os seus atos. Quando reage de 

forma desmesurada Luís evidencia o caráter dialético da angústia que consome o 

indivíduo e o atira em um terreno que vai de um leve encolhimento ao suicídio, que é 

a mesma angústia que se manifesta como não mensuração e joga o indivíduo e a 

sociedade em uma histórica crise de valores.  

Os dois autores captaram bem o movimento dessa angústia no indivíduo e a 

sua repercussão na sociedade. Graciliano captou mais o encolhimento provocado 

por estruturas de opressão que privam personagens da felicidade, dentre outros 

fatores, devido à miséria em que vivem. Carrero captou mais a desmesura 

provocada por estruturas de opressão moral de uma sociedade esquizofrênica, que 

faz da hipocrisia moeda corrente. Isso pode justificar a possível provocação que 

venha a ser Somos Pedras que se Consomem. 

  O incesto, por exemplo, permeia a literatura e é encontrado em várias 

épocas e lugares distintos manifestando a relação da angústia com o ato em si. Em 

A Divina Comédia, a angústia surge da culpa e da injustiça que crescia ante o 

descompasso entre a ato de amor e o julgamento por traição e a conseqüente morte 
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dos incestuosos. Naquela sociedade, preceitos considerados sagrados são 

inquestionáveis. O romantismo de Álvares de Azevedo também pune com a morte 

os envolvidos, porque só assim evitaria a angústia de conviver com a desonra. Na 

literatura bíblica, Amnom é morto por Absalão em um ato de vingança por aquele ter 

possuído Tamar. A angústia desta era a possibilidade de transgredir a torá. Na 

versão carreriana dessa tragédia, Agamenon e Mariana viviam a angústia que se 

revelava vazio e monotonia, uma espécie de caos onde fermentava algumas 

possibilidades de existir. E a solução para a desmesura do incesto também foi 

cirúrgica. Absalão elimina Agamenon para não permitir a impunidade diante da 

transgressão a princípios consagrados desde os primórdios. Porém o incesto se 

apresenta como possibilidade de produzir felicidade.  

Em Angústia, o incesto se apresenta na forma de boatos. Um carvoeiro teria 

visto lobisomem (um velho barbudo, esquisito, que chegara à cidade há pouco 

tempo, com três filhas e não se relacionava com ninguém) agarrado com uma das 

filhas no quarto. Os vizinhos passaram a apelidá-lo Lobisomem e todos que o 

conheciam evitavam contato. A angústia diante do desmesurado incestuoso era a 

possibilidade do contato.  

No mundo de Lavoura Arcaica uma das faces da angústia era a 

possibilidade de desconstrução das bases éticas e morais por parte de Ana e, por 

parte de André, a possibilidade de não conseguir persuadi-la a prosseguir na relação 

incestuosa. No entanto o memorável discurso não a arrefeceu do propósito de 

esquecer o acontecido e de se penitenciar por conta da culpa. E os valores 

transgredidos só foram considerados restaurados após o uso do alfanje sobre Ana. 

A tarde foi tomada de terror no momento em que o preceito golpeou a transgressão. 

Em todas as narrativas abordadas o incesto foi punido drasticamente, por ser uma 

prática proibida em todos os tempos pelas civilizações. Ísis e Leonardo, pedras 

transgressoras da narrativa carreriana, ao viver a angústia incessante de esgotar o 

campo do possível como quer Píndaro, praticam o incesto sem culpas ou quaisquer 

conseqüências negativas. O ato não se restringiu a uma vez como os mencionados, 

ao contrário, vivem uma relação de encontros frequentes. No afã de sorver a vida 

como quem precisa de oxigênio, ultrapassam dimensões de comportamento 

estabelecidas pela cultura. A narrativa carreriana se afasta das outras abordadas e 

tem efeito de escândalo por sugerir uma nova antropologia. 
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Aliada a essa angústia de viver tudo intensa e incessantemente a narrativa 

carreriana expõe também a angústia da definição do indivíduo e da sua cultura. 

Essa angústia é exposta pela pluralidade identitária que também provoca 

contradições comportamentais nas personagens. No entanto Somos Pedras que se 

Consomem expõe ainda a relação conflituosa com o outro. A cultura da diferença já 

revelada entre os gregos, que chamavam bárbaros aos que se localizavam fora do 

mundo helênico se revela na narrativa carreriana com uma crueza estonteante. Atos 

violentos e degradáveis são praticados por personagens que, além de estarem em 

crise com seus valores, têm muita dificuldade de se definir e de reconhecer o seu 

outro e com ele interagir. E a solução que encontram é exterminá-los. Uma 

identidade fragmentada, diante de um outro indefinido, recorre à individualização das 

atitudes como meio de fuga da angústia. Porém, em uma relação dialética, buscam 

também o agrupamento por afinidades ideológicas, artísticas, formando tribos 

modernas, como fez Ísis com a sua sociedade secreta. Na esteira dessa angústia de 

definição do indivíduo, o assumir várias identidades é dialeticamente achar-se e 

perder-se. É buscar o que não se conhece, mas se sabe se perdeu. É a insegurança 

da permanente ameaça do outro. Porém a busca por um sentimento de 

pertencimento é esperança, é indício de que há pedras que não se consomem. 

Carrero capta e representa bem essa dialética. A possibilidade de destruição do 

outro e do agrupamento pela esperança. 

As pedras que não se consomem sabem que não podem capitular. A angústia 

está ali. Mas está sob a forma de possibilidade de deixar de agir por uma reversão 

de quadro. As obras escolhidas devassam a angústia dos indivíduos e revela que a 

cada momento a angústia está ali interferindo nas atitudes humanas. Elas se tocam 

porque expõem duas faces da mesma angústia (que está na vida, no indivíduo, na 

sociedade, na cultura, na obra que por sua vez representa a vida) que 

permanentemente mantém uma tensão dialética. A angústia é a mesma. No entanto 

vai assumindo contornos diferentes quanto à forma de se apresentar em cada 

personagem e estes põem a descoberto que sofrem diferentes graus de 

consumição. Assim encolhimento e desmesura são formas de manifestação da 

mesma angústia das pedras que transgridem − e assim ignoram toda a construção 

moral da humanidade até então −bem como das pedras fragmentadas que diante da 

dificuldade de definir o indivíduo e sua cultura são lançadas em uma verdadeira crise 
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identitária. Porém, dialeticamente, a angústia da possibilidade de capitular faz essas 

pedras terem esperança justamente diante daquilo que as deveria levar ao 

desespero. Essas obras expõem isso e se tocam nessa capacidade de introduzir 

nelas o mundo sensível, “a realidade concreta, o osso do universo, de tal modo que 

as coisas incorporadas a elas sustenham-na sem estorvarem, sem que nos 

apercebamos de sua presença voraz e dominadora” (LINS, 1974, p.57). Em maior 

ou menor grau, essas obras falam mais de esperança que de consumição. E o 

terceiro texto que se superpõe aos dois quer falar mais de decisão permanente de 

nunca permitir o fracasso, do desejo de sempre recomeçar, da possibilidade de 

sempre se poder tomar um novo rumo. 

Nesse sentido, aqui não é bem uma conclusão. 

Depois do silêncio que motivou o grito deste trabalho, os gritos das pedras 

que captaram outros tantos gritos de outras tantas pedras se fizeram estrondar neste 

discurso.  

Agora é o momento das pedras calarem e renascer o silêncio que 

certamente, dialeticamente, se fará de novo grito. 

É só uma pausa. 
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