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RESUMO: Este trabalho investiga a obra de Lygia Fagundes Telles, rastreando nela aspectos 

que esteticamente sejam representativos do dionisíaco, entendido no sentido exposto pela 

intuição nietzschiana, como um dos instintos estéticos da natureza. Recorrendo a imagens, 

símbolos e valores relativos ao mito e ao rito de Dioniso, a escritora brasileira explora 

amplamente o imaginário ligado ao deus do vinho, da metamorfose e da loucura. Conforme 

evidenciado pelo nosso estudo, a essência dionisíaca atravessa toda a escrita lygiana, assumindo 

posição central, ao redor da qual gravitam as demais figuras e outros temas trabalhados pela 

artista. Por meio do reconhecimento dessas inúmeras marcas dionisíacas, expusemos de que 

maneira o universo poético de Lygia Fagundes Telles, no decorrer do século XX, reconstituiu 

esteticamente a estrutura trágica, representada na dualidade contrastiva de forças simbolizadas 

pelas figuras de Apolo e Dioniso, segundo a concepção de trágico exposta na obra do jovem 

Nietzsche. O trabalho tem como base teórica, além das obras de juventude de Friedrich 

Nietzsche, estudos reconhecidos sobre Dioniso e o dinisismo, como os de Giorgio Colli (1990), 

Carl Kerényi (1997), Marcel Detienne (2010) e Walter Otto (2017). Apoiados nesses e em 

outros pesquisadores, analisamos narrativas de Lygia Fagundes Telles, destacando-se o 

romance As horas nuas, rastreando e valorando o elemento dionisíaco neles presente, símbolo 

de movimento de resistência ao hegemônico espírito científico que domina nossa cultura. 

Palavras -chave: 1.Lygia Fagundes Telles 2. Literatura Brasileira . 3. Apolíneo e Dionisíaco. 
4. Poética trágica. 5. Dioniso.    



7 

ABSTRACT: This work investigates the work of Lygia Fagundes Telles, tracing in it aspects 

that are aesthetically representative of the Dionysian, understood in the sense exposed by 
Nietzschean intuition, as one of nature's aesthetic instincts. Using images, symbols, and values 
related to the myth and rite of Dionysus, the Brazilian writer broadly explores the imagery 

attached to the god of wine, metamorphosis, and madness. As evidenced by our study, the 

Dionysian essence runs through all lygian writing, assuming a central position around which 
gravitate the other figures and other themes worked by the artist. By recognizing these 
innumerable Dionysian marks, we have exposed how the poetic universe of Lygia Fagundes 
Telles, during the twentieth century, aesthetically reconstituted the tragic structure, represented 
in the contrastive duality of forces symbolized by the figures of Apollo and Dionysus, according 

to the conception tragic in the work of young Nietzsche. In addition to Friedrich Nietzsche's 

works of youth, the work is based on recognized studies of Dionysus and dynamism, such as 
those by Giorgio Colli (1990), Carl Kerényi (1997), Marcel Detienne (2010) and Walter Otto 
(2017). Supported by these and other researchers, we analyze narratives by Lygia Fagundes 
Telles, highlighting the novel The Naked Hours, tracing and valuing the Dionysian element 
present in them, a symbol of movement of resistance to the hegemonic scientific spirit that 
dominates our culture. 

Key-words: 1.Lygia Fagundes Telles 2. Brazilian Literature. 3. Apollonian and Dionysiac. 4. 
Tragic Poetics. 5. Dionysus.



8 

−Ah, Conrado, ao menos isso eu quero, já que é preciso aceitar a vida, que seja então 

corajosamente (Frase de Virgínia, de Ciranda de pedra) 



Introdução 

Sei, isso sim, que em tudo há um grão de imprevisto, de acaso. De loucura. Sei ainda desses temas que me 

apaixonam, essa loucura. O medo e o amor, ainda o medo e a morte. A solidão virando realidade, a ficção vira 

realidade. E a realidade vira ficção (Lygia Fagundes Telles) 

A elaboração de uma tese, como qualquer outro fenômeno da existência1, deriva do 

duelo de forças que, em sua paradoxal relação de conflito e de interdependência, pode ser 

representada dentro do plano intelectual pela duplicidade de valores expressa nas imagens de 

Dioniso e Apolo. De um lado, o dionisíaco determina a relação do pesquisador com o objeto de 

estudo sobre o qual deseja investigar, isto é, dentro de si, o indivíduo traz a verve emotiva − 

espécie de pathos – de onde emana o desejo inicial da pesquisa e o ímpeto que irá reger sua 

contínua paixão pelo que estuda, alimentando suas interpretações e avaliações no decorrer de 

todo o processo. Do outro lado, está o apolíneo, presente nas exigências formais e materiais 

inerentes ao trabalho acadêmico que, sob a égide do logos, requer a imposição de limites e de 

equilíbrio com os quais o indivíduo concede forma aos resultados de sua trajetória. Percurso 

este que pode ser considerado trágico, no sentido nietzschiano da palavra. Em suma: da 

embriaguez dionisíaca, origina-se a paixão com que o pesquisador, fiel ao seu percurso de vida 

e às suas inquietações, se lançará em mais uma experiência que, de imediato, exige o 

compromisso com as formas apolíneas, sem as quais seria impossível o vir-a-ser de seu 

trabalho, fruto do seu exercício intelectual.  

1 Fazemos essa afirmação nos pautando na intuição filosófica de Friedrich Nietzsche, base teórica deste trabalho. 
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Balizando com o apolíneo e o dionisíaco, essas duas diferentes esferas do saber, 

iniciamos nossa nova imersão no universo poético da escritora brasileira Lygia Fagundes 

Telles, trajeto investigativo orientado pela professora Drª Maria Zaira Turchi. Com este 

trabalho, almejamos adquirir o título de Doutor em Literatura Brasileira no Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Goiás, 

em Goiânia. 

Iniciamos nossa introdução recorrendo às imagens de Apolo e Dioniso, antecipando ao 

leitor a dualidade de forças/valores que orientará nossa investigação e que também rege nossa 

relação com o objeto de estudo deste trabalho. Eleger a obra de um artista − no caso escritor ou 

escritora − como objeto de estudo para a defesa de uma tese de doutoramento não constitui 

tarefa fácil. Inúmeros são os constituintes que atuam sobre essa “escolha”. Entretanto, na 

maioria das vezes, sobressaem-se aqueles de caráter “sentimental”, ou seja, são determinantes 

os elos afetivos entre o indivíduo e a obra do/da artista em estudo. Em grande parte dos casos, 

antes da definição do “objeto” de análise, o indivíduo já nutre certa admiração por aquilo no 

que se deterá, postura que pode ter impacto negativo, cuja consequência pode ser uma análise 

apaixonada (dionisíaca) e, às vezes, forçada.  

Ao definirmos a escrita de Lygia Fagundes Telles como nosso referencial literário a ser 

analisado, temíamos incorrer no erro acima mencionado, pois, desde os primeiros contatos com 

a escrita lygiana, nos sentimos de imediato arrebatados pela força de sua literatura, seduzidos 

pelas atmosferas urdidas pela artista. Tal admiração nos incentivou a estudar sua obra em nossa 

pesquisa de mestrado, aproximando-nos ainda mais de seu universo poético. Naquele momento 

− hoje temos consciência disso − nossa análise se mostrou, em vários pontos, mais conduzida 

pelo leitor admirador do que pelo pesquisador da obra. Desta vez, ainda que voltados para o 

elemento dionisíaco presente na obra da escritora, nos apoiaremos em princípios apolíneos para 

guiar nossa pesquisa. Não tencionamos engendrar uma daquelas miradas críticas cujo objetivo 

parece ser a defesa cega da “genialidade do artista” ou da originalidade de sua produção.  

Intitulada A poética dionisíaca de Lygia Fagundes Telles, nossa investigação se deterá 

na análise do substrato dionisíaco que, segundo nossa leitura, é facilmente identificado nos 

textos da escritora, sendo representado de diferentes modos e cultivando valores culturais que 

se opõem àqueles tradicionalmente seguidos na cultura ocidental notoriamente apolínea. 

Partimos da hipótese de que, no interior da carga mitológica explorada por essa escritora, a 

imagem de Dioniso e o valor cultural do dionisíaco conjuntamente atuam como um mote a 

determinar não apenas os temas e situações representados nas criações fictícias da escritora, 
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mas também determinando o próprio fazer literário da artista. Considerando essa problemática 

inicial, hipótese central de nosso estudo, impõem-se à nossa pesquisa os seguintes passos: a) 

definir o que entendemos por poética dionisíaca, dentro do contexto cultural contemporâneo; 

b) apresentar o fundamento teórico que apoiará e sustentará nossa pesquisa; c) determinar o

corpus que, mesmo composto por significativo número de textos da artista, será considerado 

em perspectiva metonímica, diante da impossibilidade de estudar toda a obra da escritora dentro 

dos limites de um trabalho como este.  

Depois de ultrapassados estes passos iniciais, será possível nos comprometer com as 

perguntas norteadoras de nossa pesquisa, elementos fundamentais de um trabalho acadêmico. 

Tendo em vista a especificidade do tema, propomos as seguintes questões: a) como é 

representado esse ímpeto estético dionisíaco na obra da escritora? b) que valor cultural a defesa 

desse fundamento dionisíaco assume dentro do contexto histórico que a artista testemunha por 

meio de sua obra? c) o que a arte dionisíaca/ trágica ensina a uma cultura atravessada pelo 

pensamento técnico-científico que se impõe soberano, determinando a razão como verdade 

única? São estas as perguntas que buscaremos responder, mas, em face do objeto de estudo e 

do país em que vivemos, muitas outras questões poderiam ser levantadas como, por exemplo, 

qual o papel da mulher, esse ser dionisíaco por natureza, nos rumos dessa cultura dentro da 

qual, aos poucos e a duras penas, ela conquistou sua voz inclusive no campo artístico?, qual o 

valor da arte para uma cultura cujo  povo vê seu governo desdenhar artistas e intelectuais, 

tratando com descaso a produção artística nacional?, o que aprendemos com a arte dionisíaca, 

quando nosso país se encontra dominado por líderes que, impulsionados por valores 

moralizantes questionáveis, pregam divisões sociais, religiosas e ‘raciais’ em uma cultura 

marcada pela diversidade, dionisíaca por natureza? Apesar de intrigantes e tentadores, tais 

questionamentos não poderão ser aqui abordados, mas dialogam diretamente com a temática de 

nosso estudo, pois, como se verá, a arte, mais do que mero elemento de fruição, é fonte de 

conhecimento por meio do qual se promove o cultivo de comportamentos e de valores que, se 

fossem considerados, poderiam enobrecer o campo político, artístico e social de nossa nação2. 

Diante da impossibilidade de desenvolver tal discussão, voltemos ao tema central deste estudo: 

o dionisíaco estético presente na ficção lygiana.

Tendo em vista os comentários da crítica especializada e as pesquisas desenvolvidas nos 

cursos de Letras de todo o país, é possível afirmar que muito já foi dito acerca da escrita de 

2 Pensamento este que impulsionou Nietzsche a voltar-se para a era grega arcaica quando a arte e não o 

conhecimento racional se impunha como pilar da sabedoria trágica.  
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Lygia Fagundes Telles, pois é volumosa a fortuna crítica sobre sua produção. Livros, teses, 

dissertações, volumes especiais de revistas e inúmeros artigos discutem traços marcantes de sua 

ficção. Tão volumosa gama de trabalhos contribuiu para que o estilo ficcional da artista tivesse 

suas principais marcas esmiuçadas por diferentes olhares e variadas linhas de pesquisa, 

entretanto todas essas miradas críticas não esgotaram as possibilidades de leitura e de análise 

da obra em questão. Na realidade, a escrita lygiana possui traços que parecem ainda intocados 

e incólumes, assemelhando-se a um jardim ainda selvagem, incentivando-nos a cada vez mais 

nos lançar na aventura de investigá-lo.  

Entre esses inúmeros estudos, figura também nossa contribuição, pesquisa intitulada 

Fios de vida, tramas de histórias: a ficção de Lygia Fagundes Telles com que adquirimos a 

titulação de Mestre também no PPG em Letras e Linguística da UFG em 2009, investigação 

orientada pela professora Drª Suzana Yolanda L. M. Cánovas.  

Também seguindo viés de análise mítico-simbólica, naquele momento estudamos a 

relação entre o universo feminino e o trabalho com o fio, cumplicidade recorrente no universo 

ficcional da escritora. Imagens recorrentes em narrativas antigas como mitos e contos 

populares, fios, rocas, tecidos e tessituras, na maioria das vezes, estão relacionados a uma figura 

feminina. O elo entre mulher e fio não é gratuito, ligados um ao outro, eles se tornam símbolos 

de grande valor cultural, histórico e artístico. Retomados e ressignificados pela escritora Lygia 

Fagundes Telles, esses símbolos enchem-se de valor, traduzindo uma espécie de domesticação 

do universo da mulher, aprisionando-a ao lar e a um trabalho ininterrupto. É um traço marcante 

da obra lygiana a cosmovisão feminina e, neste caso, a recorrência de imagens do universo da 

fiação passa a ser algo obrigatório porque, no decorrer dos tempos, a mulher fez do fio uma de 

suas manifestações linguísticas; para ela, a tecelagem foi uma forma de expressão, espécie de 

discurso sublimado. Na obra de Lygia Fagundes Telles, a mulher tecelã do passado vai, aos 

poucos, cedendo lugar a uma tecelã moderna, aquela que com linhas, pontos e tramas, tece seu 

texto literário, trata-se da mulher escritora. Pudemos evidenciar que tecendo fios ou palavras, 

as mulheres têm com o universo têxtil uma cumplicidade única, tanto no passado como no 

presente, elas fazem dele um veículo de sua expressividade.   

Como se vê, a pesquisa atualmente desenvolvida foi nossa segunda aventura 

investigativa sobre o universo poético dessa artista brasileira. Outra vez nos voltamos para sua 

escrita, e agora numa empreitada mais audaciosa do que aquela desenvolvida no Mestrado. 

Acreditamos não estar diante de mais um traço pertencente ao estilo lygiano, mas da pedra 

fundamental do seu universo poético, espécie de profissão de fé que rege todo o fazer dessa 
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escritora. Em seu compromisso com a representação dos mais recônditos esconderijos da 

essência humana, Lygia Fagundes Telles recorre à estrutura mítica e, dentro desse âmbito, elege 

Dioniso como imagem central de uma poética que gira em função dos valores culturais 

corporificados por esse deus. Por meio dessa figura mitológica multiforme e arredia, “um setor 

de sua ficção ligado ao universo caótico pré-edipiano” tematiza e representa aquele 

comportamento humano “quando se tenta escapar da lei e direcionar o desejo, sob a 

predominância da autoridade paterna” (LUCAS, 1999, p.13). O dionisíaco parece ser uma 

sombra que paira sobre toda a escrita lygiana, sendo percebido em ambientações, enredos, 

comportamentos e aspectos ideológicos seguidos/representados pelas personagens.  

Logo no início da pesquisa, quando apresentaremos o deus e as características que lhe 

são íntimas, exporemos o conceito de dionisíaco seguido por nossa abordagem com o propósito 

de evitar correlações com o entendimento popular e rasteiro a respeito do dionisismo. Há, no 

senso comum, a concepção errônea que vincula os ritos e cultos em honra de Dioniso 

especificamente à libertinagem sexual, contribuindo para o desenvolvimento de certo ranço 

cultural em oposição ao dionisíaco. Historicamente, a resistência ao culto desse deus derivou 

da interpretação tendenciosa acerca dos valores essenciais do dionisismo que esteve sempre 

relacionado a características, desde muito cedo, atacadas por forças culturais que viam em 

Dioniso uma ameaça à ordem e à organização da pólis. 

Concedendo tamanha importância à imagem de Dioniso e representando os valores 

culturais do dionisíaco, acreditamos que a escritora restituiria, no plano da composição estética, 

a dualidade estrutural trágica, defendida pela filosofia de Friedrich Nietzsche, para quem essa 

duplicidade de valor teria dado origem a mais bem-sucedida manifestação artística do mundo 

antigo: a tragédia ática. Para o filósofo alemão, o gênero trágico constituía tão importante 

expressão artística por justamente conjugar, numa relação harmônica, o apolíneo e o dionisíaco, 

representativos das forças originais da vida. Distante do contexto histórico grego em que se 

desenvolveu a tragédia ática, numa época não mais regida por aqueles dois ímpetos culturais, 

somente o campo estético é capaz de representar aquela consciência de mundo que, em vez da 

divisão e da seleção, tinha a agregação de valores como pilar de sua consciência de mundo, 

podendo avaliar a vida sem o peso de concepções moralizantes. 

Lygia Fagundes Telles iniciou sua carreira de escritora no final da década de 1930, 

dentro do período em que já estava em vigor o Estado Novo e enquanto acontecia a II Guerra 

Mundial, dois eventos históricos que intensificaram as tensões ideológicas introjetadas pela 

consciência artística daquela época. No tocante ao campo artístico, esse momento histórico, 
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segundo Alfredo Bosi, ensinou “coisas úteis” aos intelectuais brasileiros contribuindo para que 

tivessem postura diferente em relação a alguns exageros do modernismo de 1922. Para o crítico, 

os artistas descobriram que “o peso da tradição não se remove nem se abala com fórmulas mais 

ou menos anárquicas nem com regressões literárias ao Inconsciente, mas pela vivência sofrida 

e lúcida das tensões que compõem as estruturas materiais e morais do grupo em que se vive” 

(BOSI,2006, p. 384). Mesmo tendo vivido e compartilhado dos ensinamentos daquele contexto, 

a ficcionista seguiu caminho bem diferente dos demais artistas, optando por uma seara 

diferenciada.     

Pertencendo a uma época de acentuada dessacralização e de fragmentação da figura 

humana, a artista paulistana, por meio de sua obra, comprova como a humanidade, em suas 

vivências, continua experimentando a influência do fundamento mítico. Na realidade, a relação 

da era atual com o campo mítico se mostra bastante complexa, assumindo ares paradoxais. Pois 

a mesma cultura pessimista e profundamente atravessada pelo pensamento científico de 

fundamentação tecnicista é aquela em que observamos certa sensibilidade expressa pelo anseio 

de concepções de vida menos céticas, por isso sendo obrigada a ver na sabedoria mítica 

princípios de avaliação da vida com os quais possa amenizar o impacto do conhecimento 

científico. 

O campo da arte é um dos que mais se inspira no universo mítico, promovendo 

constantes retomadas de imagens, situações e concepções particularmente mitológicas. 

Resgatada do limbo ao qual o pensamento científico a relegou, essa bagagem cultural é 

revisitada e ressignificada, sendo atualizada às realidades do mundo moderno. Esse movimento 

de resgate de aspectos míticos não deve ser considerado anacrônico, tendo como fundamento a 

argumentação que considera não apenas o distanciamento histórico como também a 

diferenciação entre a consciência primitiva e a moderna. É mister lembrar e reforçar o caráter 

que o traço essencial do mito é sua capacidade de atualização, tornando-o um sistema dinâmico 

simbólico, por meio do qual se compõem diferentes estruturas narrativas. Dentro do universo 

artístico, a literatura dedica espaço especial ao componente mítico, reeditando elementos e 

perspectivas sedimentadas pelo tempo que, revisitadas a partir de diferentes olhares, se mostram 

vivas e importantes para a compreensão da trajetória humana. 

Voltando-se para o fundamento mítico, Lygia Fagundes Telles reconstitui no campo 

estético a dualidade essencial trágica que, em vez de pautada em valores e leis moralizantes, 

transfigura a duplicidade de forças originais, princípios naturais que regem o viver. Entendemos 

que não há a recomposição da “estrutura trágica” enquanto gênero literário, o que seria 
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impossível, pois a dualidade apolíneo / dionisíaco, própria da tragédia ática, tratava-se da 

projeção da duplicidade de impulsos que regiam aquela cultura helênica. No gênero literário 

trágico, encontravam-se transfiguradas as duas forças que norteavam a relação do indivíduo 

grego com o mundo, plasmadas em elementos estruturais: o herói (apolíneo) e o coro 

(dionisíaco). Num mundo em que não vigoram mais essas duas forças, somente na arte e pela 

arte podemos representar o duelo de valor do qual teria surgido o fundamento da tragédia.     

Para nós, na escrita de Lygia Fagundes Telles se evidencia uma tensão representativa da 

dualidade opositiva entre o apolíneo e o dionisíaco, ou seja, trata-se de uma representação de 

ordem estética. Ainda que resgatada essa duplicidade valorativa, a escritora, assim como 

Nietzsche, concede destaque à força dionisíaca já que nela se manifesta o germe da tragicidade, 

pois, em suas dualidades contraditórias essenciais, Dioniso simboliza a marca fundamental da 

vida: agregação de valores contrários.  

A edificação de uma poética dionisíaca depende desse movimento de retorno ao 

elemento dionisíaco que, depois de ter sido banido do gênero trágico, também foi perdendo 

espaço na consciência de mundo da cultura ocidental. Em decorrência disso, o “espírito 

científico”3 se impôs e relegou todas as demais formas de conhecimento a segundo plano.  

Enfatizando o papel do dionisíaco na arte e, consequentemente, na cultura, a artista 

cultiva uma perspectiva que vai de encontro àquela tradicional, sustentada pela consciência de 

mundo apolínea. Ela propõe caminho alternativo à ordem hegemônica norteada pelo 

conhecimento racional de base patriarcal e aristocrática, pilar da cultura ocidental. 

Representando movimento oposto a essa ordem cultural, as criaturas lygianas atuam com 

símbolos de resistência contra a concepção de mundo em vigor, por isso é tão comum em seus 

textos “a reação das criaturas em face do mundo ético ou do mundo convencional em que se 

veem situadas” (COELHO, 1975, p. 143). 

Verdadeiro defensor da arte e do dionisíaco, recorreremos a Nietzsche para sustentar 

nossa interpretação, impedindo-a de trilhar caminhos superficiais e equivocados no tocante ao 

sentido cultural do dionisíaco. Para isso, nos apoiaremos mais especificamente nos escritos que 

compõem a primeira fase de produção intelectual desse filólogo e filósofo cuja obra é, em si, a 

exaltação dos valores culturais expressos pela figura do deus do vinho. O diferencial da 

perspectiva nietzschiana se deve ao fato de o pensador promover aquilo que ele chama de 

3 Expressão com que Nietzsche se refere ao conhecimento racional iniciado com a filosofia de Sócrates. 
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transvaloração de todos os valores4, posicionamento intelectual com que promove a 

ressignificação da força existencial dionisíaca e de sua atuação no meio cultural. Consoante 

esse novo viés reflexivo, a embriaguez, o entusiasmo e a loucura dionisíacos assumem 

conotações outras, determinando fundamentos essenciais ao viver e contribuindo para a 

afirmação da vida. É em benefício do viver e não de necessidades sociais ou de funcionalidades 

políticas que o pensador considera nossas ações e nossos valores culturais.  

Não partimos da obra de Nietzsche para interpretar a obra da escritora brasileira, o que 

seria um movimento equivocado de nossa parte. Nossa formação literária nos exige ter como 

referência o texto de Lygia Fagundes Telles no qual podem ser encontrados reflexos da 

perspectiva nietzschiana. Em muitos pontos, a visão dionisíaca do mundo proposta por 

Nietzsche pode ser rastreada nos enredos da ficcionista. Nos contos e romances da autora, são 

inúmeras as personagens que se colocam na contramão da cultura apolínea comprometida com 

o eterno perpetuar das leis, das posturas e das ideologias do deus solar, são esses e outros

preceitos dionisíacos que tornam possível a leitura segundo a qual a obra dessa autora 

constituiria uma poética dionisíaca. Tendo em vista os princípios dessa intuição filosófica e 

defendendo essa poética dionisíaca, buscaremos descrever de que modo o dionisíaco se 

manifesta nos escritos de Lygia Fagundes Telles, constituindo um modo altamente original de 

representar a saga do homem no decorrer do século XX.  

Nesse caso, entendemos o texto lygiano como um painel literário de densa carga mítico-

filosófica, expressando aportes culturais relativos ao dionisíaco, ou sabedoria trágica, que 

abordaremos norteados pelo prisma nietzschiano. Cremos ser a partir dessa figura mitológica 

que a escritora pense e testemunhe literariamente o homem criado por um momento histórico 

ímpar, uma época em que vigoram preceitos de uma modernidade ainda em processo de 

descoberta e de tomada de consciência, carecendo de formas e de símbolos que a traduzam ou 

a representem, daí a dificuldade de testemunhar esse contexto:   

Nada fácil testemunhar este mundo com tudo o que tem de bom. De ruim. Um 

mundo grande, que vai além da chácara do vigário. Diante de si mesmo, diante 

do papel o escritor se sente grande porque sua tarefa é digna. Pode ser 

corrompido mas não corrompe. Pode ser louco mas não vai enlouquecer o 

leitor, ao contrário, poderá até desviá-lo da loucura. (TELLES, 2010a, p.59) 

Dioniso ou Baco − esse deus tão contraditório e fugidio, marcado pelo dom da 

metamorfose −, reúne traços que dialogam com o estar no mundo do século XX, impondo-se 

4 Tal conceito será discutido na seção seguinte, dedicada à apresentação da obra de Nietzsche 
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como única figura capaz de simbolizar a instabilidade e a variedade de vida em que estamos 

inseridos. A possibilidade de Dioniso simbolizar o mundo atual será a tônica dessas análises, 

por meio delas exporemos as tensões trágicas da vida moderna representadas nos enredos 

lygianos. 

Depois dessas exposições gerais, passemos à descrição estrutural de nosso estudo que 

se encontra dividido em três capítulos com objetivos específicos, descritos a seguir.  

Com o título A recomposição estética da perspectiva trágica do mundo, o primeiro 

capítulo tem como propósito introduzir a chave de leitura com que almejamos explorar o 

universo ficcional lygiano. Nesse primeiro momento, nos deteremos à apresentação dos pilares 

sobre os quais se fundamentam este estudo, a começar pela concepção de arte à qual 

relacionamos a produção de Lygia Fagundes Telles que, como artista dionisíaca, tem sua obra 

atravessada pelo trágico, conceito que será proposto e discutido na abertura do capítulo. Depois 

disso, seguem-se três seções de caráter introdutório em que apresentamos, em linhas gerais, o 

elemento mitológico − “Dioniso: o símbolo da sabedoria trágica” −, a fundamentação teórica – 

“Friedrich Nietzsche: a arte para além da razão” − e o objeto de estudo – “Lygia Fagundes 

Telles: um coração ardente”. Finalizamos essa parte introdutória com um primeiro exercício 

analítico por meio do qual propomos a metodologia a ser seguida, conjugando elemento 

mitológico, viés filosófico e tecido literário cujo título é “Apolo e Dioniso: o duelo de forças 

opostas e complementares”. 

Os dois capítulos seguintes, nos quais analisamos componentes do mito e do rito 

dionisíaco, estão divididos de acordo com o seguinte critério: num primeiro momento, 

abordamos elementos circunstanciais do mito dionisíaco, situações e eventos presentes nas 

diversas variantes que descrevem a narrativa mítica de Dioniso, ou seja, são peripécias 

episódicas que recompõem a trajetória desse deus cuja narrativa é tão exótica quanto misteriosa. 

Alguns elementos que compunham o rito em homenagem ao deus, como a metamorfose, por 

exemplo, foram, na realidade, experiências que ele, enquanto personagem mítico, vivenciou até 

alcançar o posto de deus do Olimpo.  

Intitulado O mito dionisíaco em Lygia Fagundes Telles: infância, solidão e 

metamorfose, o capítulo se debruça sobre três aspectos do mito de Dioniso: sua infância 

marcada por experiências dolorosas, a solidão a que fora submetido para sobreviver às 

investidas de Hera e as suas constantes metamorfoses. Tendo por base a intuição nietzschiana, 

pautada nos valores de afirmação e de intensificação da vida, proporemos uma leitura segundo 
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a qual, em vez de uma travessia entre fases socioculturais ‒ ou seja, trajeto que simboliza a 

superação da infância e a chegada à fase adulta ‒, possamos ver essas experiências infantis 

como indicadoras do processo de transvaloração, conceito que será abordado mais adiante. De 

modo geral, essas três perspectivas míticas analisadas testemunham a luta desse deus para 

superar os obstáculos que se impuseram diante dele, verdadeiras provas de resistência pelas 

quais precisou passar para sobreviver. Guardadas as proporções, inúmeras personagens da 

escritora em estudo passam por vivências semelhantes, reconstituindo episódios semelhantes 

àqueles do deus. Mais do que a experiência em si, consideramos como primordial o valor dessas 

vivências, pois é no seu sentido que se reconhece o fundamento dionisíaco, esse impulso 

afirmador da vida. Todos esses aspectos serão discutidos nas seções: “Por uma infância 

dionisíaca: a criança e o adolescente”, “A solidão dionisíaca” e “A metamorfose dionisíaca: a 

potência transformadora da vida”, todas elas compostas por subseções em que são expostas 

especificidades de cada uma das abordagens em questão. 

No segundo momento, isto é, no terceiro capítulo, abordaremos componentes 

específicos do rito dionisíaco, analisando traços fundamentais dos rituais em honra ao deus, 

cujos protagonistas são especificamente os fiéis súditos da divindade. Tanto o caráter festivo 

do ritual dionisíaco quanto as características que lhe são inerentes serão aqui exploradas e 

comparadas com situações presentes e recorrentes nos enredos de Lygia Fagundes Telles. O 

capítulo O rito dionisíaco: a festa, a mulher e o esquecimento discute elementos específicos do 

ritual em honra de Dioniso. De todas as divindades gregas, na opinião de muitos especialistas, 

o deus do vinho é aquele cujo culto mais se diferencia, estando até hoje envolto por sombras

que impedem desvendá-lo completamente. 

Dentro desse contexto enigmático, chamam a atenção a presença da mulher e o efeito 

do transe ao qual os participantes se entregavam, situação em que os interditos sociais eram 

esquecidos complemente. Nesse ponto da pesquisa, discutiremos a cosmovisão feminina 

representada no texto da escritora. Amplamente estudadas por inúmeras pesquisas, as vivências 

femininas representadas na obra de Lygia Fagundes Telles foram analisadas a partir de 

diferentes linhas de pesquisa, leituras coerentes e importantes para a fortuna crítica desta 

escritora. Não é nossa intenção nos opor ou questionar tais olhares, muito pelo contrário, 

tencionamos tão somente propor outra perspectiva de leitura que, paralela às demais, enriqueça 

as possibilidades de se ler a obra lygiana. Com algumas dessas pesquisas, buscaremos 

estabelecer diálogo no propósito de melhor consubstanciar nosso ponto de vista.     
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Em “O festejo dionisíaco”, “Entre mênades e Dionísias” e “Por um pouco de memória 

e muito de esquecimento”, cada um desses elementos serão discutidos, em separado, e 

contextualizadas dentro das narrativas de Lygia Fagundes Telles onde esses elementos 

atualizam valores culturais dionisíacos. 

Nosso corpus é composto por narrativas longas e curtas. No tocante aos contos, serão 

analisados, uns mais que os outros, dezesseis textos. Citaremos a seguir os contos selecionados, 

seguidos da data de sua primeira publicação ao lado do nome da coletânea em que foram 

publicados. 

“A caçada” (1965) - O jardim selvagem (1ª edição) 

“A medalha” (1965) - O jardim selvagem (1ª edição) 

“Antes do baile verde” (1965) - O jardim selvagem (1ª edição) 

“A sauna” (1977) -Seminário dos ratos 

“As cerejas” (1961) - Histórias escolhidas 

“Biruta” (1958) -Histórias do desencontro 

“Dezembro no bairro” (1965) - O jardim selvagem (1ª edição) 

“Dolly (1995)” - A noite escura e mais eu 

“Eu era mudo e só” (1958) -Histórias do desencontro 

“Herbarium” (1977) -Seminário dos ratos 

“História de passarinho” (2000)- Invenção e memória  

“Natal na barca’ (1958) -Histórias do desencontro 

“O jardim selvagem” (1965) - O jardim selvagem (1ª edição) 

“O menino” (1949) - O cacto vermelho 

“O tesouro” - (1965) - O jardim selvagem (1ª edição) 

“Verde lagarto amarelo” (1968) -Antes do baile verde (2ª edição) 

“Um coração ardente” (1958) - Histórias do desencontro 

Além disso, serão consideradas passagens dos quatro romances da escritora, obras 

publicadas na seguinte sequência Ciranda de pedra (1954), Verão no aquário (1963), As 

meninas (1973), As horas nuas (1989).  

Para finalizar, esperamos que a metodologia e o aporte teórico escolhidos tenham sido 

os melhores para expor o que almejamos apresentar. Trata-se de mais uma contribuição nossa 

ao campo de estudos literários, em especial, à fortuna crítica de Lygia Fagundes Telles, voz 

feminina que, há muito, vem contribuindo para a cultura de nosso país.   



1. A recomposição estética da perspectiva trágica do mundo

“Mas a gente não é só isso, entende? Dentro desse corpo, Virgínia, há como que um sopro, isso é o que a gente 

é de verdade. E isso não morre nunca. Com a morte, esse sopro se liberta, vai-se embora varando as esferas 

todas, completamente livre, tão livre... O corpo se apaga como uma lâmpada, esfria como ...” (Ciranda de 

pedra, Lygia Fagundes Telles) 

Ao nomearmos nossa pesquisa de doutoramento com o título A poética dionisíaca de 

Lygia Fagundes Telles, é necessário inicialmente elucidar o sentido com que, no título, está 

empregada a palavra “poética”, cuja trajetória dentro dos estudos literários já poderia constituir 

objeto de estudo, graças à sua importância para esse campo. Com esse vocábulo, não almejamos 

retomar ou dialogar com a concepção tradicional iniciada na Antiguidade, contexto em que era 

usado para nomear manuais normativos acerca da maneira clássica de pensar os gêneros 

poéticos. Em vez disso, estabeleceremos elos com a perspectiva analítica moderna desenvolvida 

pelo Idealismo alemão que engendrou profunda mudança no modo de compreensão dos gêneros 

e conceitos estéticos. 

A palavra “poética” inicia sua história, dentro da tradição clássica, sendo usada para 

nomear o texto considerado um dos mais importantes e significativos trabalhos de caráter 

teórico literário, a Poética (335-323 a.C.), de Aristóteles ‒ primeiro tratado sistematizado com 

o qual se iniciou a concepção teórica dos gêneros literários. Daquele momento em diante, as

concepções aristotélicas influenciaram todo o pensamento clássico, e o termo “poética” passou 

a designar obras específicas, que “resumiam-se a doutrinas normativas que, a partir da divisão 
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da poesia em seus três gêneros, definiam o que eles eram e ensinavam como se devia escrever 

uma epopeia, um poema lírico ou um poema dramático” (SÜSSEKIND, 2004, p. 11). 

Isso significa dizer que os gêneros literários eram pensados como estruturas de caráter 

universal, ou seja, formas preestabelecidas e atemporais, condicionadoras de normas 

estruturantes com que se alcançavam os efeitos específicos de cada gênero. Essa maneira de 

pensar caracteriza as teorias que têm como ponto de partida a noção de mímese e que, portanto, 

compreendem as obras de arte como imitações poéticas de ações humanas reais (SÜSSEKIND, 

2004, p. 16). Tal perspectiva de fundamentação aristotélica se manteve vigente e hegemônica 

até o final do século XVIII, quando aconteceu significativa mudança no modo de compreender 

as formas literárias. 

Até o Iluminismo, a influência da poética clássica ainda se fez soberana, influenciando 

as teorias artísticas daquele período a continuarem considerando as noções de efeito e de 

imitação. Foi buscando promover rompimento com as teses iluministas que o Idealismo alemão 

superou a concepção estética ainda em vigor naquele período, propondo outro olhar, liberto 

daquele tradicional caráter normativo e defendendo certo conhecimento que se bastasse a si 

mesmo: “Com a filosofia da arte do Idealismo alemão, tanto os gêneros poéticos quanto os 

conceitos estéticos fundamentais (como o belo e o sublime) passaram a ser pensados em sua 

dialética histórica” (SÜSSEKIND, 2004, p. 11). Segundo Peter Szondi (2004), a filosofia da 

arte alemã alterou completamente o modo de pensar o fazer literário. Essa nova postura 

defendia explorar os conceitos expressos em cada um dos gêneros, considerando as vicissitudes 

determinadas pelo contexto histórico dentro do qual foram ou são produzidos:  

Com isso o tradicional caráter mimético é contestado, adotando-se a noção 

segundo a qual as obras artísticas não seriam imitações de elementos da 

natureza, mas manifestações, no mundo sensível e na história, do que existe 

de supra-sensível, ou seja, do absoluto, do divino, daquilo que está para além 

das coisas naturais. (SÜSSEKIND, 2004, p. 17) 

Decorre dessa nova vertente analítica a origem da “poética filosófica”, responsável pelo 

estudo das manifestações artísticas como exemplos contextualizados historicamente nos quais 

podem ser rastreadas concepções/conceituações estéticas sempre atualizadas no decorrer do 

tempo: “Isso não significa que as definições acerca dos gêneros artísticos tenham sido excluídas 

da reflexão teórica sobre a arte, mas que elas foram integradas a um pensamento histórico e 

filosófico” (2004, p. 11). Se na teoria aristotélica sobre formas artísticas atemporais temos 

acesso à concepção de poética da tragédia, em Schelling, seguindo os princípios da poética 
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filosófica que promove a reflexão acerca de conteúdos determinados historicamente, 

conhecemos a filosofia do trágico.   

O conceito de gênero deixa de ser compreendido enquanto prática da forma e passa a 

ser considerado enquanto unidade dialética conjugando forma e conteúdo, realidade 

contextualizada de certa manifestação do belo e do sublime:  

Nesse caso, uma poética filosófica investiga as tragédias como exemplos, a 

partir dos quais se pode extrair a concepção do trágico que, em vez de apenas 

determinar um gênero poético, diz respeito à relação dialética entre o absoluto 

e o individual, entre o divino e suas manifestações, entre o universal e o 

particular (2004, p. 17). 

É de acordo com a tendência iniciada pela filosofia da arte alemã que pensamos aqui o 

termo “poética”, tencionando com ele nos referir a certa consciência de mundo que emana da 

obra da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles. Entendemos como “poética dionisíaca” o 

conjunto de traços pertencentes ao universo ficcional de Lygia Fagundes Telles que, 

simbolicamente, atualizam princípios fundamentais do dionisíaco, ou seja, elementos cujo 

sentido estético traduz, de alguma forma, valores culturais ligados a Dioniso.   

Segundo nossa leitura, o substrato dionisíaco ‒ aqui considerado como ímpeto artístico 

criativo e revelador da sabedoria trágica do mundo, consoante a intuição filosófica nietzschiana 

‒ perpassa toda a escrita da ficcionista, manifestando-se por meio de imagens recorrentes, de 

recursos estruturais e de certos valores culturais representados no comportamento e na visão de 

mundo de suas criaturas fictícias. Na recorrência do nome Dionísia, nos constantes processos 

de metamorfose, na loucura de tantos personagens e nas figuras femininas que retomam 

comportamentos semelhantes aos das mênades gregas, em todo esse conjunto de traços nos 

apoiamos para criar uma hipótese de pesquisa que, aos poucos, foi ganhando ainda mais força 

à medida que mais nos embrenhávamos no universo poético lygiano.   

Reconhecendo tamanha importância ao dionisíaco no seu universo ficcional, 

defendemos que a obra de Lygia Fagundes Telles seja a expressão artística da visão dionisíaca 

do mundo5, propondo-a como perspectiva alternativa, oposta à hegemônica concepção de 

mundo apolínea, fundamento cultural que, desde o rompimento com a sabedoria trágica, vem 

regendo a relação do homem com o circundante. Defendemos que, na obra lygiana, o apolíneo, 

5 Referência ao texto A visão dionisíaca do mundo que supostamente teria sido escrito em junho-agosto de 1870, 

durante o período em que Nietzsche atuava como professor em Basileia, pouco antes de escrever a obra O 

nascimento da tragédia.   
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ao contrário do que acontece no cotidiano social, depara-se com certa resistência diante da 

postura dionisíaca das personagens.  Com essa duplicidade de valores, a escritora brasileira 

reestabelece no plano estético, dentro do universo poético por ela criado, a dualidade de forças 

originais simbolizadas pelas figuras divinas Apolo e Dioniso que, unidas e em perfeita 

comunhão, deram origem à tragédia ática, segundo a intuição nietzschiana.  

Sem essa essência trágica, ou seja, sem a relação de conflito e de interdependência entre 

as duas forças, seria impossível perceber a essência dionisíaca que atravessa a obra lygiana. Por 

isso, teceremos algumas palavras acerca do conceito de trágico, exposição esta também calcada 

na postura reflexiva da poética filosófica.  

Considerado o fundamento da tragédia enquanto forma artística, o trágico, como 

concepção de mundo, já estava presente nos mitos que antecederam a época áurea da 

dramaturgia helênica, momento em que floresceu o gênero responsável por tornar imortais 

muitos nomes como os de Sófocles, Eurípides e Ésquilo, por exemplo. Se o trágico não nasceu 

com a tragédia, também não pereceu com ela, manteve-se vivo no decorrer dos séculos, mas 

sob novas máscaras, balizando com outros valores e sendo discutido por outros grandes gênios6, 

escritores que lançaram mão dessa concepção de mundo para tematizar a condição humana 

mais fundamental. A própria essência do pensamento trágico sofreu alterações, sendo 

interpretada por diferentes vertentes do pensamento ocidental, o que permitiu serem ampliados 

os horizontes acerca da abrangência da cosmovisão trágica.   

Seguindo viés ontológico e metafísico, a era moderna reavaliou o trágico e propôs um 

novo olhar sobre seu valor fundamental, interpretando a sua representação na tragédia como 

manifestação da visão trágica do mundo. Esse novo método de interpretação definiu o trágico 

como concepção antagônica calcada na essencial oposição de princípios.  

É assim, por exemplo, que a primeira interpretação ontológica de uma tragédia 

grega ‒ a que Schelling dá, em 1795, de Édipo rei ‒ se baseia na oposição e 

na reconciliação da liberdade e da necessidade. É assim também que a 

interpretação hegeliana de Antígona é feita a partir da oposição entre a família 

e o Estado. É ainda assim que Hölderlin interpreta Édipo e Antígona a partir 

da oposição entre a composição orgânica representada pela sobriedade e o 

tumulto aórgico originário. (MACHADO, 2005, 177) 

6 Usamos o termo no sentido em que ele aparece na intuição nietzschiana onde designa uma classe de indivíduos 

que se diferencia dos demais – inclusive podendo ser chamados de superiores – por justamente serem artistas, 

seres que promovem um processo de criação desinteressado, invenção formal que retoma os traços da manifestação 

de vida original, aquela guiada pela vontade de poder – realidade esta que em sua frustração, na sua necessidade 

de representação, se materializa em physis. 
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Essa mesma dualidade de valores foi a base da intuição trágica nietzschiana, em especial 

aquela apresentada em sua primeira obra O nascimento da tragédia (1872). Ali, o jovem 

Nietzsche  desenvolveu tal discussão considerando imagens em vez de conceitos e, para isso, 

retomou os deuses gregos Apolo e Dioniso, figuras em que, segundo ele, se mostravam 

plasmados os princípios essenciais da cultura grega: “Se, portanto, o antagonismo de princípios 

marca toda a reflexão moderna sobre a tragédia, a originalidade de Nietzsche é formular essa 

oposição como sendo a do apolíneo e do dionisíaco considerados como princípios de uma 

estética metafísica” (MACHADO, 2005, p.177). Para Nietzsche, o povo grego expressou por 

meio dessas duas imagens “ensinamentos secretos de sua visão da arte”, o que em sua 

interpretação seria a dualidade essencial de forças naturais entendidas como manifestação 

estética do viver: “A seus dois deuses da arte, Apolo e Dionísio7, vincula-se a nossa cognição 

de que no mundo helênico existe uma enorme contraposição, quanto a origens e objetivos, entre 

a arte do figurador plástico [Bildner], a apolínea, e a arte não-figurada [unbildlichen] da música, 

a de Dionísio” (NIETZSCHE,1992, p.27).   

Para a intuição nietzschiana, toda e qualquer manifestação de arte deriva de um impulso 

apolíneo, por se tratar de uma força ativa a partir da qual o povo grego buscou embelezar a 

essência do viver que, em si, constituiria pura dor e sofrimento. Totalmente sensíveis à dor, os 

gregos perceberam na sua sensibilidade a maior de todas as ameaças à vida que, neste caso, 

poderia ter como consequência um pessimismo fatal. Frente à essência dolorosa da vida ‒ ou 

seja, sua essência dionisíaca bárbara ‒, fez-se necessária uma máscara que ocultasse a face 

monstruosa do viver, tornando-a bela e desejável. Diante dessa necessidade urgente, 

manifestou-se a força criativa apolínea, da qual deriva a própria criação dos deuses gregos que, 

em sua beleza e grandiosidade, servem de inspiração para o viver: “para que o grego, povo mais 

do que qualquer outro exposto ao sofrimento, pudesse viver foi necessário mascarar os terrores 

e atrocidades da existência com os deuses olímpicos, deuses da alegria e da beleza, 

resplandecentes filhos do sonho” (MACHADO, 2002, p.18). 

Por meio da arte apolínea, a cultura helênica desenvolveu um criativo modo de 

relacionar-se com a vida que passou a adquirir novas cores e valores. A beleza tornou-se a 

medida para todas as coisas, dependia dela a harmonia de todos os campos do viver. Entretanto, 

7 No decorrer do trabalho haverá uma variação entre Dioniso e Dionísio, isso ocorre principalmente por preceitos 

de tradução. De nossa parte, optamos por usar Dioniso por ser a forma mais comum nas traduções das mais 

diferentes áreas a que tivemos acesso. 
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enquanto beleza, a arte apolínea é, na realidade, pura aparência, isso porque ela não é natural, 

ela é uma criação com o objetivo de tornar velada a verdadeira essência do mundo:     

Pretendendo substituir o mundo da verdade, ou a verdade do mundo, pelas 

belas formas, a arte apolínea deixa de lado algo essencial; virando as costas 

para a realidade, dissimulando a verdade, ela desconsidera o outro instinto 

estético da natureza que não pode ser esquecido ‒ o dionisíaco. (MACHADO, 

2002, p.20-21) 

A arte apolínea é uma aparência necessária, mas parcial. No tocante a esse ponto, é 

imprescindível compreender a ação do dionisíaco que, diante da ilusão/aparência apolíneas – 

manifestações de força mascaradora da vida −, se esforça justamente no sentido oposto, pondo 

em evidência a essência bárbara do viver:  

Enquanto a vontade nega a si mesma em sua objetivação ao se mostrar, o 

dionisíaco se afirma justamente na medida em que, a despeito de seu prazer 

na aparência apolínea que constitui sua objetivação, nega esse prazer e essa 

aparência, criando um prazer mais elevado a partir do aniquilamento do 

mundo visível da aparência. (SZONDI, 2004, p.69)  

Apesar de conflituosa, Nietzsche entende que depende dessa constante luta entre o 

apolíneo e o dionisíaco a manutenção/representação da vida em sua plenitude. Era essa 

plenitude que, segundo o pensador, estava transfigurada na tragédia ática, onde ambas as forças 

apareciam conjugadas, num processo de agregação de valores e não de exclusão. Em vez de 

oposição, a tragédia representa a trégua entre as duas forças essenciais: “Novo tipo de arte, que 

representa o apogeu da civilização grega, que não pretende mais estabelecer uma trincheira, um 

anteparo, uma muralha que impossibilite a entrada e a expansão do dionisíaco” (MACHADO, 

2002, p.23). Toda a riqueza da arte trágica dependia de uma mudança de postura em relação ao 

elemento dionisíaco, ou seja, o que antes era temido – por isso, sendo necessário reprimi-lo – 

tornou-se aceito e foi ressignificado, adquirindo novo peso: “A característica da nova estratégia 

artística é integrar, e não mais reprimir, o elemento dionisíaco transformando o próprio 

sentimento de desgosto causado pelo horror e pelo absurdo da existência em representação 

capaz de tornar a vida possível” (2002, p.23). 

Entretanto, a tragédia ática deixou de representar tão nobre manifestação artística 

quando, influenciada pelo pensamento socrático, tornou-se um meio a serviço do “espírito 

científico”, o que teve como consequência a decadência do gênero trágico. Com a expressão 

“espírito científico”, Nietzsche referia-se ao movimento que – nascido na cultura helênica 



26 

clássica de Sócrates e de Platão –, passou a reger a relação do homem com o mundo, 

determinando posturas e valores supostamente superiores em relação a outras formas de 

conhecimento, como a arte, por exemplo. Fruto dessa nova postura, teve início o que pode ser 

chamado de a verdadeira era da razão, realidade cultural mantida até o período moderno, sendo 

facilmente identificada ainda hoje em nossas vivências, principalmente, aquelas de caráter 

intelectual norteadora dos comportamento do indivíduo humano e que lhe imputam peso ao 

viver: “Atualmente ele arrasta seus sofrimentos em um mundo no qual ele suporta, adora e 

obedece. Religião, civilização e moral, nutrem essa automutilação: renúncia, desprezo pelo 

corpo, recusa da vida” (ONFRAY, 2014, p. 51-52).   

Em seus princípios básicos, o espírito científico “tem como condição a repressão da arte 

trágica da Grécia arcaica” (MACHADO, 2002, p.8), momento histórico este em que o homem 

vivenciou experiência cultural diferenciada, baseada em fundamentos e em valores outros 

afirmadores da vida. Em vez da razão e de suas ramificações, era a arte o ponto nevrálgico 

daquele antigo universo grego. Sofrendo o impacto do espírito científico de origem socrática, a 

tragédia foi, aos poucos, perdendo o elemento dionisíaco e, como consequência disso, o 

apolíneo também se esvaziou de sentido, fazendo com que a dualidade trágica se desestruturasse 

e entrasse em decadência. 

Em sua constituição ática, o trágico advinha da cumplicidade entre o apolíneo (a imagem 

do herói) e o dionisíaco (o coro, de essência ditirâmbica), ali manifestos enquanto constituintes 

da estrutura formal do texto trágico. Bem diferente é o trágico que acreditamos emanar da 

escrita de Lygia Fagundes Telles, onde a estrutura trágica é reconstruída a partir da dualidade 

valorativa, simbolizada pela tensão entre duas consciências de mundo diferenciadas. Inserido 

na cultura dominada pela força apolínea, onde vigoram os valores impostos pelo “espírito 

científico”, o ser fictício lygiano corporifica o princípio de resistência dionisíaca, indo de 

encontro à lei, aos padrões e às hierarquias impostas pela ordem cultural essencialmente 

aristocrática e patriarcal. É nosso objetivo analisar e evidenciar de que modo esse elemento 

dionisíaco é representado dentro dessa concepção trágica reestabelecida nos escritos da 

ficcionista.  

Considerando a importância da duplicidade trágica para a nossa análise, num primeiro 

momento, cogitamos a possibilidade de dar à nossa pesquisa o nome de A poética trágica de 

Lygia Fagundes Telles, entretanto abandonamos tal ideia por entendermos que, na relação entre 

o dionisíaco e o trágico, se nos voltássemos para o trágico, estaríamos evidenciando o fenômeno

e não sua origem. Analisar a composição trágica na obra da artista segundo a vertente 



27 

nietzschiana significaria ter como certo o fundamento dionisíaco em conflito com o apolíneo, 

o que, até o momento, não foi evidenciado por nenhuma pesquisa. Por isso, entendemos como

necessário um estudo que se debruce sobre o dionisíaco, por meio do qual acreditamos ter sido 

possível a recomposição dualística essência do trágico. Buscando a origem dessa dualidade, 

nosso objetivo é descrever o modo como é resgatado e supervalorizado o dionisíaco dentro do 

universo poético da escritora.   

O trágico lygiano é uma construção estética e, neste caso, literária, consciência artística 

que não imita, mas recria a realidade, cujos valores essenciais retratam o conflito entre as forças 

originárias da vida, no seu dinâmico movimento contrastivo, por meio do qual uma força se 

impõe em relação à outra, uma dominando e outra se fazendo submissa. Explorando essa 

relação de domínio e submissão, Lygia Fagundes Telles tematiza tensões culturais expressas 

por meio de dualidades como machismo x feminismo, moral x liberdade, tradição x 

modernidade, vida x morte, amor x solidão. Nessas dualidades, percebemos valores apolíneos 

se opondo a posturas dionisíacas e, na maioria dos casos, é o elemento dionisíaco que se impõe, 

rompendo, com isso, o reinado de domínio da força apolínea.  

Para encerrar esse comentário inicial, vale dizer que a simples retomada do fundamento 

dionisíaco já nos aproxima da essência trágica, pois, imersos no dionisíaco com o qual se entra 

em estado de graça, nos reportamos ao centro original de toda e qualquer dualidade contrastiva, 

essência fundamental que se revela desde a manifestação mais trivial de existência. Sobre a 

presença do trágico no trivial, diz Lorena, personagem de As meninas:   

Palavras triviais mas é no trivial que está o trágico. Como pode não estar: a 

grama do jardim é mesmo grama, a sopa da sopeira não esconde nenhum 

símbolo e o beija-flor é a negação do mistério. Mas se a gente estiver em 

estado de graça pode intuir todo um leque de direções que se abre tão rico 

quanto o baralho de Dona Guiomar (TELLES, 2009e, p.121) 

O trágico lygiano é este colhido no cotidiano, presente no trivial, revelado pelas e nas 

coisas simples. Daí a prerrogativa da consciência artística dionisíaca que, segundo Nietzsche, 

concede ao artista esta capacidade de se comunicar com o mundo, compreendendo toda as 

sugestões por meio das quais a vida se expressa e, de possa desse conhecimento, esse tipo de 

indivíduo esforça-se para comunicá-lo: 

É impossível ao homem dionisíaco não compreender alguma sugestão, ele não 

ignora nenhum sinal do afeto, ele tem o grau mais alto de instinto 

compreensivo e divinatório, tal como possui o grau mais alto da arte de 
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comunicar. Ele entra em qualquer pele, em qualquer afeto: ele se 

metamorfoseia sem cessar. (NIETSZCHE, 2013, p. 84) 

Nietzsche exalta a sabedoria trágica e reconhece a importância do artista 

trágico/dionisíaco que a proclama, pois somente a esse tipo de gênio cabe comunicar e 

incentivar postura diferenciada em relação ao caráter ameaçador do existir. Enquanto criadora 

de uma poética dionisíaca, Lygia Fagundes Telles dedica-se intensamente buscando o requinte 

e a sofisticação da linguagem, único modo de comunicar ao leitor a sabedoria trágica a que, 

como consciência artística dionisíaca, ela tem acesso. É essa consciência artística que rege toda 

a poética dionisíaca de Lygia Fagundes Telles.  

1.1.Dioniso: o símbolo da sabedoria trágica 

A pergunta sobre a identidade é sempre complexa, mas neste caso ainda o é mais porque Dioniso não é um mas 

múltiplo, a sua arte é, entre outras, a arte do disfarce e do embuste e por isso o seu rosto é um rosto de mil 

rostos (SERRA, José P.) 

Reconhecido como um dos mais importantes trabalhos do renomado pesquisador 

Giorgio Colli, La sapienza greca é uma obra que, em três volumes, reúne traços daquilo que é, 

por força da tradição acadêmica, designado como filosofia pré-socrática. Por considerar essa 

terminologia inadequada, designação cronológica de caráter redutor, Colli a substitui por a 

sabedoria grega, buscando com isso nomear o conjunto de palavras proferidas por aqueles que 

eram reconhecidos entre seus contemporâneos como sapienti, num contexto cultural em que o 

termo sapiente era usado para designar a pessoa que “possuía a excelência do 

conhecimento”8(1990, p.15).  

O estudioso inicia a introdução à La sapienza greca I esclarecendo por que motivo 

começou seu trabalho com as citações acerca de Dioniso. Segundo Colli, nesse deus e nos seus 

ritos, se traduz a própria essência do conhecimento. Ele explica que, na Grécia, o nascimento 

de cada deus representava uma “mirada exaltante9” sobre dado aspecto da vida, isto é, o 

debruçar-se sobre certo traço do existir, ação que, em si, já constituiria forma elementar de 

conhecimento. Mas o nascimento de Dioniso iria além de uma “simples mirada” sobre certa 

parcela da vida. Na realidade, representaria algo por demais ambicioso, uma verdadeira mirada 

exaltante sobre todo o viver, ou seja, o olhar que abarcasse a vida como um todo, o que constitui 

8 “possedeva l’eccellenza del conoscere”. Tanto esta quanto as demais versões do italiano e do espanhol para o 

português foram feitas por nós, constituindo traduções livres, das quais assumimos total responsabilidade.  
9 No original “un’occhiata esaltante”. 
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empreitada impossível, pois “[c]omo se pode olhar ao mesmo tempo toda a vida?”10 

(COLLI,1990, p. 15). Corroboram tal aspecto as palavras de Jean-Pierre Vernant que, em seu 

livro O universo, os deuses, os homens, faz o seguinte comentário referindo-se a Dioniso: 

“Pode-se dizer de Afrodite que ela é deusa do amor, de Atena, que é deusa da guerra e do saber, 

de Hefesto, que é um deus artesão, ferreiro. Quanto a Dioniso, não é possível enquadrá-lo numa 

definição. Está ao mesmo tempo em todas e em nenhuma, presente e ausente ao mesmo tempo” 

(2000, p. 145).  

Desse modo, em Dioniso está representada a insolência do conhecimento traduzida 

nessa avidez de experimentar/abarcar a vida em toda sua plenitude: “ao viver se está dentro de 

certa vida, mas o que Dioniso suscita como deus de onde surge a sabedoria é um querer estar 

dentro de toda a vida, ao mesmo tempo”11 (COLLI,1990, p. 15). Se Dioniso constitui essa 

“tentativa” de visão contemplativa sobre todo o viver, isso se dá pelo fato de esse deus 

simbolizar a conjugação dos mais diferentes e opositivos valores, pois nele estão conjugados 

todos os aspectos contrastivos da existência e todos os traços contraditórios do viver, ele é a 

representação da essência trágica da vida: “Em termos não polêmicos, Dioniso é o deus da 

contradição, de todas as contradições ‒ como demostram seus mitos e seus cultos ‒, ou melhor, 

de tudo aquilo que, manifestando-se em palavras, se exprime em termos contraditórios. Dioniso 

é o impossível, o absurdo que se evidencia verdadeiro com a sua presença12”(COLLI, 1990, 

p.15) 

Dessa complexa dualidade de valores decorre o fato de o deus do vinho apresentar uma 

essência dúbia, semelhante àquela do indivíduo humano. Portanto, ao cultuar essa divindade, 

os humanos não se distanciam de sua própria essência até porque Dioniso é um deus que 

também morre; como nós, ele experiencia a morte. Somente uma divindade que pudesse morrer 

simbolizaria a experiência de conhecimento profundo e total, entrando em contato com todas 

as faces da existência, inclusive a morte: “A insolência do conhecimento que se manifesta nessa 

avidez de saborear a vida inteira e os seus resultados. O extremismo e a simultaneidade da 

oposição aludem à totalidade, à experiência indizível da totalidade”13 (COLLI, 1990, p. 15-16). 

10 “[c]ome si può guardare assieme tutta la vita? 
11 “se si vive si è dentro a una certa vita, ma voler essere dentro a tutta la vita assieme, ecco, questo suscita Dioniso, 

come dio onde sorge la sapienza 
12 “In termini pacati, Dioniso é il dio dela contraddizione, di tutte le contraddizioni ‒ lo dimostrano i suoi miti e i 

suoi culti ‒ o meglio di tutto ció che, manifestandosi in parole, si esprime in termini contraddittorii. Dioniso è 

l’impossibile, l’assurdo che si demostra vero con la sua presença 
13 “La tracotanza del conoscere che si manifesta in questa avitidà di gustare tutta la vita, e i suoi risultati, 

l’estremismo, e la simultaneità dell’opposicione, alludono alla totalità, all’esperienza indicibile dela totalità” 
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Bastaria esse único traço fundamental para justificar a relação entre a imagem de 

Dioniso e a sabedoria grega ‒ ou sabedoria pré-socrática ‒, mas Giorgio Colli, aprofundando 

ainda mais a defesa de que Dioniso se revele “como código arquetípico da sabedoria”, insere 

outro componente dionisíaco na discussão, a saber: o caráter orgiástico do culto ao deus. 

Segundo ele, “também na manifestação de seu culto pode-se traçar - e desta vez diretamente – 

alguns elementos que se justificam apenas na perspectiva do conhecimento, como evocação ou 

como conquista”14(1990, p.18). Colli assegura que é preciso se ater melhor aos valores das 

ações presentes nos rituais dedicados ao deus para compreender profundamente seu real 

sentido. É o que ele faz ao analisar o fundamento orgiástico do culto que, se de fato se reduzisse 

ao extravasamento animalesco, nada teria em comum com o universo do 

conhecimento/sabedoria15:“Mas o orgiástico é também dança, música, jogo, alucinação, estado 

contemplativo, transfiguração artística, controle de uma grade emoção”16 (COLLI, 1990, p. 18). 

Como explica o pesquisador, o “sair-de-si” ‒ ou “êxtase”, considerando o valor literal 

do termo ‒ possibilita a liberação de um excesso de conhecimento, ou seja, o êxtase não seria 

o fim da orgia dionisíaca, mas o instrumento a partir do qual o iniciado nos mistérios

dionisíacos, tendo rompido sua individualidade e alcançado certa libertação cognoscitiva, 

poderia ver/conhecer o que os demais não conseguem (COLLI, 1990, p. 19). No que se refere 

a esse rompimento com a individualidade empírica promovida pela orgia dionisíaca, Chevalier 

e Gheerbrant avaliam especificamente o peso social dessa libertação: “Poder-se-ia dizer, 

considerando as consequências sociais e, mesmo, as formas do seu culto, que Dioniso era o 

deus da libertação, da supressão das proibições e dos tabus, o deus da catarse e da exuberância” 

(2003, p. 340, grifos dos autores). Colli, baseando-se tanto em fontes antigas quanto modernas, 

confirma ser esse o objetivo primordial do orgiástico dionisíaco: romper os vínculos entre 

indivíduo empírico e as suas condições de existência cotidiana, possibilitando a ele alcançar o 

estado chamado de manía: 

Portanto, o estado do possuído por Dioniso, ou seja, a imagem do próprio deus 

no homem, não é uma extenuação soporosa, de perda total da consciência, 

nem mesmo uma gesticulação animalesca, mas sim aquele estado de loucura, 

14 “anche nella manifestazione del suo culto si possono rintracciare ‒ e questa volta diretamente ‒ dei caratteri che 

si giustificano soltanto nella prospettiva dela conoscenza, come evocazione o come raggiungimento”. 
15 Colli reconhece que essa interpretação da orgia dionisíaca como ponte de acesso à sabedoria já tinha sido, de 

certo modo, intuída anteriormente pelo jovem Nietzsche, para quem o dionisíaco constituía princípio estético.  
16“Ma l’orgiasmo è anche danza, musica, giuoco, allucinazione, stato contemplativo, trasfigurazione artística, 

controlo di una grande emozione”. 
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isto é, um estado de consciência que se contrapõe àquele ‘normal’, 

quotidiano.17.(COLLI, 1990, p. 19)  

Em vez da habitual concepção que avalia a orgia dionisíaca como a expressão de nossos 

instintos mais animalescos, o estudioso italiano, semelhante ao que propusera Nietzsche, 

entende-a como possibilidade de se ascender a outro estágio de conhecimento, este afirmador 

da vida, mas que, não negando sua essência dionisíaca contraditória, acabaria por representar 

até mesmo perigo, desencadeando, como consequência, certo distanciamento e desdém pela 

própria vida18: “O máximo impulso de apropriação e de expansão, de vontade e de potência e 

de vontade de viver, o impulso com tensão inaudita em direção à plenitude, eis que chegado ao 

ápice extático se cai em desdém pela vida, no distanciamento supremo”19(COLLI, 1990, p. 20). 

   Dioniso é, assim, “a chave de acesso” à sabedoria trágica, tipo de sabedoria anterior 

àquela de fundamentação exclusivamente apolínea, fundamentada no conhecimento racional e 

moralizante engendrado pelo pensamento socrático que, segundo Nietzsche, é seletivo e 

moralizador, impondo formas avaliativas empobrecedoras ou negadoras da vida. É em prol da 

vida, de suas forças soberanas que se retorna a Dioniso, fazendo do dionisíaco uma via 

alternativa em que possamos nos apoiar para (re)avaliar as coisas do viver, promovendo a 

transvaloração de todos os valores.  

 Filho de um deus e de uma mortal, relacionado à vida e íntimo da morte, deus que 

instiga à loucura, mas promove certa inquietação, Dioniso é uma entidade misteriosa e 

fascinante. Sua condição contraditória e tão ampla promoveu o interesse de inúmeros 

estudiosos, levando-os a investigar minuciosamente seu mito e culto, rendendo trabalhos de 

profunda erudição. Imerso em tantas sombras, o dionisismo recebeu grande atenção no decorrer 

do século XX, sendo fonte de pesquisas que lançaram luz sobre alguns pontos obscuros 

concernentes à relação histórica da cultura grega com Dioniso e sua religião. Dentre as 

descobertas mais significativas, destaca-se a comprovação de que o deus, apesar de 

“completamente estranho” à essência cultural grega, não tinha origem estrangeira e tampouco 

17 Quindi lo stato del posseduto da Dioniso, ossia l’immagine del dio stesso nell’uomo, non è quello di 

un’estenuazione soporosa, di una perdita totale della conscienza, e neppure di uma gesticolazione animalesca, 

bensì quello della follia, cioè uno stato della coscienza che si contrappone a quello “normale”, quotidiano” 
18 Colli exemplifica esse desdém pelo viver ao comprovar que, contrariamente ao que se pensa, a orgia dionisíaca 

não tem por fundamento o comportamento sexual, na realidade, o repudia, o que pode ser comprovado por meio 

de imagens representadas em vasos e em As Bacantes, de Ésquilo.   
19 “Il massimo impulso di appropriazione e di espansione, di volontà di vivere, lo slancio com tensione inaudita 

verso la pienezza, ecco che giunto al culmine estatico si ribalta in un disdengo per la vita, nel distacco supremo” 
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era “novo”: “Divindade ligada à fecundidade, à natureza, às forças da terra, sua história remonta 

à época neolítica, talvez mais longe ainda” (TRABULSI, 2004, p. 21). 

Força titânica, símbolo do irrefreável e do selvagem, Dioniso não condizia com o 

espírito civilizado e comedido da Grécia, “porque o caráter peculiar do culto de Dioniso 

(possessão, ritos de orgia, excursões pela montanha) sempre fez dele [...] um deus à parte, um 

deus mais do povo que da aristocracia (Homero não lhe atribui quase nenhum papel), portanto, 

durante muito tempo menos prestigiado que os outros deuses do Olimpo” (MOREAU, 2005, p. 

240). Considerado verdadeira ameaça à organização da pólis, em especial àquela da era clássica, 

esse deus foi associado ao “bárbaro”, ao estrangeiro, buscando-se com isso justificar sua pouca 

intimidade com o mundo grego.  

De estranho, Dioniso tornava-se assim estrangeiro e, ao expulsar-se para fora 

das fronteiras gregas o que ensombrava a vitória do racionalismo apolíneo, 

conseguia manter-se inalterável a imagem de uma Grécia serena e equilibrada, 

enfim, racional. As resistências míticas de vários reis às conquistas de Dioniso 

seriam reminiscências da histórica resistência da religiosidade grega face ao 

culto invasor. (SERRA,1989, p.8) 

Graças a intensas forças coercitivas, o deus demorou a ser aceito na pólis helênica, 

incentivando grandes pesquisadores do mundo moderno a realmente considerá-lo proveniente 

de outras terras. No entanto, conforme foi comprovado pelos estudos empreendidos por Michael 

Ventris20, a presença do deus no seio cultural grego data do século XIV a.C. Confirmada a 

origem grega de Dioniso, comprovou-se que aquela cultura não tinha como fundamento apenas 

o ímpeto apolíneo, mas também o dionisíaco, o que vai ao encontro da intuição nietzschiana.

Nessa nova situação, a marca de estranheza do dionisíaco se tornou ainda mais misteriosa e 

significativa, sendo necessário entendê-la de outro modo, como o faz o professor José P. Serra: 

A estranheza de Dioniso não deriva de factores excêntricos, nem da suposta 

Pátria original, seja ela a Trácia, a Lídia ou qualquer outra, porque ela resulta 

da sua própria natureza; é enquanto estrangeiro, enquanto outro que o deus se 

instala na cidade – esta é a forma da sua teofania; mas é também enquanto 

outro, espécie de culto marginal indispensável à identidade e sobrevivência 

da cidade, que esta o aceita oficialmente como demostra o calendário das 

festas que lhe são dedicadas. Em suma, o dionisismo é oficial porque se 

mantém marginal. (1989, p. 09) 

20 Michael Ventris (1922-1956) foi um arquiteto profissional. Entretanto ele recebeu destaque por, em suas horas 

vagas, se dedicar ao estudo de decifração da Linear B, conhecida por ser a língua mais antiga da Europa. Apesar 

de não possuir uma formação erudita no campo, ele chegou a resultados jamais alcançados por pesquisadores que, 

há muito se debruçavam sobre a Linear B, sem obter o mesmo êxito que Ventris.   
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A respeito dessa resistência ao dionisíaco, realmente estruturada sobre bases políticas, 

Junito Brandão explica que “Dioniso é um deus essencialmente agrário, deus da vegetação, 

deus das potências geradoras e, por isso mesmo, permaneceu por longos séculos, confinado no 

campo” (2005, p. 123-124). Essa condição de deus dos campônios fazia com que esse filho de 

Zeus se diferenciasse completamente das figuras religiosas cultuadas, em especial, pelos 

atenienses, povo que, naquele momento, possuía regime político bastante particular, cuja 

essência se opunha diametralmente àquilo que o filho de Sêmele representava.  

Brandão (2005, p.124), tendo em vista o exemplo ateniense, descreve o quadro cultural 

dentro do qual a pólis era um espaço aristocrático pouco simpático à imagem e ao culto 

dionisíacos, até sofrer abalo político em decorrência do qual Dioniso pôde, enfim, fazer sua 

entrada triunfal. Em suas palavras, Atenas foi dominada pelos Eupátridas até fins do século VII 

a.C., tratava-se de uma realidade política voltada para os bem-nascidos, para os nobres que −

por serem os únicos a poderem se armar − eram os únicos capazes de defender a pólis, com 

isso, a tomaram para si. Além de dominarem as terras, o direito e o poder, os Eupátridas eram 

senhores inclusive da religião, reverenciando deuses olímpicos e patriarcais − entidades como 

Zeus, Apolo, Posídon, Ares, Atená − que lhes garantiam o poder sobre a pólis assim como a 

manutenção de seu staus quo. Tal realidade só começou a mudar no século VI a.C., quando 

ocorreu o enfraquecimento militar e político dos Eupátridas em decorrência da criação do 

sistema monetário que veio para substituir e suplantar a organização que tinha como principal 

moeda “a terra”. Graças ao desenvolvimento comercial e à insatisfação do povo com o antigo 

regime, foi possível acontecer uma revolução de fundamento democrático, que se estendeu por 

muito tempo, perpassando os regimes de importantes governantes como Sólon, Pisístrato, 

Clístenes, Efialtes etc. Nesse diferente contexto, o povo conquistou uma nova realidade e, com 

isso, foi possível que um deus como Dioniso pudesse entrar, de fato, na pólis: “Com o povo e 

a democracia, Dioniso, de tirso21 em punho, seguido de suas Mênades ou Bacantes, suas 

sacerdotisas e acólitas, fez sua entrada triunfal na pólis de Atenas” (BRANDÃO, 2005, p. 124). 

Entretanto, esse ingresso dionisíaco não aconteceu de modo pacífico e completo. O 

dionisismo celebrado na Hélade e, em especial, em Atenas, era uma manifestação diferente da 

original, supostamente vinda do oriente. Das antigas festas em honra a Dioniso até o momento 

em que o deus, de fato, passou a fazer parte do panteão grego, há um longo trajeto histórico no 

21 Em grego thyrsos era um bastão envolvido em hera e ramos de videira e encimado por uma pinha, instrumento 

muito empunhado por Dioniso e suas mênades. Era um tipo de imagem que também representava o deus.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego_antigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinha
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decorrer do qual traços essenciais desse dionisismo sofreram reformulação, uma espécie de 

domesticação22.  

Como se verá mais adiante, quando discutiremos a infância de Dioniso, o mito desse 

deus demostra que desde criança ele sofreu, sendo vítima de perseguições e manifestações de 

desafeto por parte de diferentes origens. Nessas situações míticas de perseguições sofridas por 

Dioniso ‒ do seu despedaçamento até as perseguições empreendidas por reis como Penteu, por 

exemplo, conforme registrado em As Bacantes ‒, testemunha-se todo o processo de contenção 

e de adequação pelas quais seu culto precisou passar até poder entrar de uma vez por todas na 

Hélade.  Outra possibilidade de se testemunhar, no campo estético, essa domesticação do 

dionisíaco é acompanhar a trajetória evolutiva do ditirambo, forma artística considerada 

dionisíaca e da qual, supostamente, a tragédia teria derivado23. Sobre a possível relação entre 

ditirambo e tragédia, são esclarecedoras e cautelosas as palavras de Brandão:  

Embora ainda se discuta a origem da tragédia, até o momento não se conseguiu 

explicá-la, sem fazê-la passar pelo elemento satírico, quer dizer, a tragédia 

seria uma evolução do ditirambo através do drama satírico. Aristóteles nos 

informa que a tragédia, cuja etimologia tradicional já nos recorda um elemento 

básico de Dioniso, teve origem nos “solistas” do ditirambo e que surgiu 

mediante um processo de transformação de peças satíricas, em cujo transcurso 

passou de assuntos menores, de fábulas curtas, para assuntos mais elevados, 

abandonando com isso o tom jocoso da linguagem. (BRANDÃO, 2005, p. 

128, grifos do autor) 

Em Introdução à tragédia de Sófocles (2014), Nietzsche propõe também sua visão 

acerca desse percurso evolutivo: “A ideia trágica é a do culto de Dioniso: a dissolução da 

individuação para uma outra ordenação do mundo: a condução à crença na transcendência por 

terrificantes meios da  existência” (2014, p.13, grifo do autor). Segundo o pensador, o ditirambo 

nasce das comemorações dionisíacas primaveris, situações em que os iniciados no culto do deus 

do vinho vivenciavam experiência extática libertadora, fazendo com que se esquecessem de si, 

rompendo completamente com o principium individuationis24. 

Os afetos estão transmutados em estado de êxtase, dores despertam prazer, o 

medo espantoso desperta alegria. O canto e mímica de tais massas 

impetuosamente comovidas eram algo de inteiramente novo e inaudito no 

mundo grego homérico; tratava-se de algo asiático e oriental, que os gregos, 

22 A palavra aparece em destaque porque será de suma importante para a relação que mais adiante será estabelecida 

entre essa resistência histórica a Dioniso e a obra de Lygia Fagundes Telles.  
23 Descrever todo esse processo de domesticação de Dioniso não constitui o escopo deste trabalho, além disso 

pesquisadores altamente capacitados já o fizeram. Almejamos perspectiva bem mais modesta que seria encontrar 

apenas ecos dionisíacos no texto lygiano. Aspectos dentre os quais, está presente a domesticação de Dioniso. 
24 O termo pertence à filosofia de Schopenhauer e  Nietzsche o retoma mantendo-o com o mesmo sentido, o poder 

de singularizar e multiplicar, através do espaço e do tempo, o Uno essencial e indiviso.   
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com sua monstruosa força rítmica e imagética, em resumo, com seu senso de 

beleza, dominaram até chegar à tragédia. (NIETZSCHE, 2014, p.12-13, grifo 

do autor) 

Nietzsche interpreta o ditirambo como a primeira fase de dominação da poesia popular 

dionisíaca: “Essa parte ficou, durante muito tempo, inteiramente abandonada ao povo: fixar 

essa música natural em forma artística era o primeiro passo para a tragédia superior” (2014, 

p.23). O ditirambo deriva da poesia da massa, manifestação popular e coletiva, destituída de

forma arquitetônica, cujo principal valor encontrava-se na sua musicalidade e não no sentido 

das palavras. Ou seja, as palavras estavam submissas à intuição direta da vontade regida pela 

embriaguez do sentimento poderoso da natureza. Em face dessa manifestação irruptiva 

dionisíaca tão poderosa, tornou-se necessário um modo de impor-lhe limites: “Vê-se novamente 

que se resistiu com temor àquele elemento da natureza desencadeado e que era imitado apenas 

decente e timidamente. O ditirambo foi a sujeição artística e a domesticação da poesia popular 

dionisíaca: o comedido Apolo vencera e reconheceu até a música de flauta” (2014, p. 25). No 

entanto, até esse ponto, não tinha acontecido o maior golpe contra o dionisíaco, pois, mesmo 

subjugado às formas artísticas apolíneas, essa força continuou presente nos componentes da 

tragédia, representado pelo coro. Somente quando o coro perde seu posto, ao ser destituído da 

estrutura trágica, é que o dionisíaco recebe o golpe fatal, sendo para sempre expulso do seio 

cultural grego e instaurando a decadência do gênero trágico: “O coro da tragédia antiga, pelo 

que eu saiba, desde a decadência dele, nunca novamente apareceu sobre os palcos (2014, p. 40).  

Além da alteração de caráter linguístico, com o abandono da tonalidade jocosa, o drama 

satírico ‒ que antes se constituía exclusivamente de danças e de rituais em honra de Dioniso ‒ 

passou a apresentar novos temas e a ter como protagonistas personagens outras. Cada vez 

assumindo valores mais sérios e majestosos, o caráter satírico foi se perdendo, concedendo 

espaço a outra forma mais nobre e elitizada, tratava-se da tragédia. O resultado disso foi uma 

tragédia que, em si, não possuía muito do dionisismo que constituía a essência do ditirambo do 

qual ela teria se originado: “Em síntese: afastando-se consideravelmente de Baco e buscando 

seus temas no ciclo dos mitos heroicos, a tragédia perdeu muito de seu antigo caráter dionisíaco 

(BRANDÃO, 2005, p. 129).  

Em sua essência, Dioniso é o deus da metamorfose (metamorphosis), da transformação 

‒ algo que será explorado mais adiante. Com isso, aqueles que se encontravam sob seu poder, 

isto é, os discípulos arrebatados pelo êxtase e pelo entusiasmo oriundos do seu culto e do seu 

rito, ascendiam a outra dimensão do viver, distanciando-se completamente da realidade 
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cotidiana coagida pelas forças apolíneas. Nessa situação, o homo dionysiacus assumia uma 

postura oposta àquela almejada pela pólis, pois rompia com toda a normatividade imposta pela 

ordem de caráter político e social, representando verdadeiro perigo ao status quo: “Ora, se a 

tragédia é uma liturgia e um verdadeiro apêndice da religião grega, como admiti-la, se o deus 

do Teatro, na ótica da pólis, é exatamente o ‘contestador religioso’ da religião política dessa 

mesma pólis?” (BRANDÃO, 2005, p. 130). Num longo e complexo processo, o fundamento 

dionisíaco presente na tragédia foi sendo controlado, para que os riscos aos interesses da pólis 

fossem os mínimos possíveis. Para atender a essa necessidade política, o elemento dionisíaco, 

que teria sido o princípio primeiro do qual a tragédia descenderia, se perdeu: “‘Desdionizada’ 

em seu conteúdo, ‘punida’ em sua essência e exorcizada por Apolo, a tragédia se tornou mais 

apolínea que dionisíaca. Despindo-se de Dioniso e revestindo-se da indumentária solar e 

patriarcal de Apolo, pôde ser tranquilamente agasalhada como liturgia” (2005, p. 133). 

Outro campo em que se pode perceber a relutância ao dionisíaco é o do pensamento 

filosófico. Embora tenha sido uma realidade na vida cotidiana dos antigos gregos ‒ o que se 

pode evidenciar pela arcaica presença de vocábulos relativos ao deus na linguagem popular ‒, 

Carl Kerényi (2002) observa quão tardia foi a chegada do adjetivo dionisíaco ao pensamento 

ocidental, algo que apenas aconteceu no século XIX, tendo sido corajosamente empreendido 

pelo filósofo Nietzsche: “O termo [dionisíaco] fundava sua pertinência tanto na linguagem 

como na realidade dos gregos; mas foi Nietzsche o primeiro a introduzi-lo na história do 

pensamento” (2002, p.118). De fato, a história deixa claro que, não só no campo do pensamento 

ocidental, Dioniso demorou para ser “considerado”. 

Não se pode historicizar esse processo de domesticação do elemento dionisíaco, a ponto 

de definir-se exatamente quando ele se iniciou, mas é possível comprovar que, desde muito 

cedo, houve a tentativa insistente de controle dessa força primitiva de origem dionisíaca e os 

motivos são bastante claros: o êxtase e o entusiasmo promovidos pelo culto ao deus do vinho 

se colocavam na contramão de nosso projeto civilizatório construído sobre pilares apolíneos.  

Considerando o volume de pesquisas acerca de Dioniso e do dionisismo, essa discussão 

poderia se estender aqui ad infinitum. Todo o processo de domesticação do dionisíaco encontra-

se esmiuçado em pesquisas promovidas por renomados estudiosos, trabalhos dentre os quais a 

reflexão de Nietzsche servirá, para nós, de norte teórico, com a qual vamos estabelecer diálogo 

no decorrer de todo este estudo.  No entanto, a tônica do trabalho é, na realidade, a presença de 

uma força dionisíaca manifesta nos escritos de Lygia Fagundes Telles. Por isso, entendemos 

que o exposto até agora será suficiente para justificar a exposição indicada pelo título da seção. 
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O que expusemos acima foi apenas uma visão sumária sobre o assunto, abordagem 

imprescindível para que pudéssemos estabelecer relações com a ficção de Lygia Fagundes 

Telles. Na nossa compreensão, esse processo de dominação da força dionisíaca, facilmente 

percebido no decorrer da história da cultura grega, pode ser rastreado na obra da escritora, o 

que se mostra simbolizado de modo bastante criativo e marcado por uma tonalidade irônica, 

fato que comprova quão elaborado é o texto dessa artista.  

Nesta pesquisa consideramos o dionisíaco como representativo de uma sabedoria 

alternativa, consciência de mundo oposta àquela do cotidiano em que a razão e a moral 

impuseram limites tiranos ao viver, em especial à nossa avaliação acerca da vida. Com as lentes 

da visão dionisíaca do mundo, almejamos avaliar/analisar a obra de Lygia Fagundes Telles, 

evidenciando como os lugares comuns de sua escrita dialogam com os traços mais marcantes 

da sabedoria grega expressa na figura de Dioniso.     

Se, por um lado, a imagem de Dioniso pode, em toda sua plenitude, simbolizar a 

sabedoria trágica dos antigos gregos, por outro, ela também pode representar a complexa 

condição do homem contemporâneo dentro de sua “realidade líquida”, pois “Dioniso é [...] um 

impulso insondável, o ilimitado elemento áqueo, o fluxo da vida que precipita em cascata de 

uma rocha a outra rocha”25 (COLLI, 1990, p. 16). No mundo atual em que vigora a razão de 

ordem técnico-científica, Dioniso ou Baco − esse deus tão contraditório e fugidio, marcado pelo 

dom da metamorfose −, se mostra como possível fonte de inspiração estética para lidar com o 

“mal-estar” instaurado nos últimos tempos. Num período estigmatizado por duas grandes 

guerras e responsável pela criação de bombas atômicas usadas para promover mortes e 

destruição em grande escala, a vida se viu cada vez mais ameaçada, e somente Dioniso pode, 

em sua essência, representar um princípio de resistência por parte da vida, ou melhor, ele 

encarna a vontade de potência26 desejosa de continuidade, vida que quer viver e viver em 

abundância. 

1.2.Friedrich Nietzsche: a arte para além da razão 

A arte é o grande estimulante da vida (NIETSZCHE, F. Crepúsculo 

dos ídolos) 

25 “Dioniso è [...] uno slancio insondabile, lo sconfinato elemento acqueo, il flusso della vita che precipita in cascata 

da uma roccia su un’altra riccia” 
26 Nesse ponto, é mister que façamos uma observação acerca do vocabulário relativo aos rituais dionisíacos. 

Termos como “orgia”, “êxtase”, “loucura” e “selvagem” são insistentemente citados 
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Recorrer à intuição filosófica de Friedrich Nietzsche27 para nortear uma pesquisa como 

a nossa constitui exercício arriscado e, em alguns pontos, pode parecer até mesmo paradoxal28. 

Por isso, é necessária a apresentação do filósofo, dos traços mais marcantes de sua obra e da 

relação de sua perspectiva filosófica29 com nosso estudo. Para tanto, iremos nos apoiar no 

contato que tivemos com a obra nietzschiana quando cursamos a disciplina “Nietzsche, um 

aristocrata?”, ministrada pela professora Drª Adriana Delbó, no Programa de Pós-Graduação 

da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Além disso, evitando incorrer em 

erros grosseiros de interpretação, o que frequentemente acontece com a obra nietzschiana, 

recorreremos a reconhecidos estudiosos e comentadores que, como especialistas, irão nos 

auxiliar no decorrer de nossas exposições teóricas.  

De imediato, a primeira dificuldade com que se depara quem opta por adentrar o 

universo nietzschiano é a própria leitura da obra que, não bastasse ser volumosa, tem como 

marca registrada o hermetismo decorrente do método com que a linguagem é trabalhada. Chama 

a atenção o substrato poético explorado por Nietzsche em seus escritos nos quais, em vez de 

27 Pertencente a uma linhagem que remonta ao começo do século XVIII, Friedrich Nietzsche descende de uma 

família inteiramente alemã em que muitos homens atuaram como pastores luteranos, dentre eles o avô ‒ também 

de nome Friedrich ‒ e o pai Karl Ludwing, com quem conviveu pouco, tendo morrido em 1849, com apenas 36 

anos. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1884 no presbitério de Roecken, numa região da 

Turíngia anexada à Prússia. Em 1846, sua mãe Franzisca dá à luz a Elizabeth e, pouco depois, em 1848, nasceria 

ainda Joseph que morreria em janeiro de 1850. Com a morte de seu pai e de seu irmão, Nietzsche passa a conviver 

cercado por mulheres, são elas, a mãe, a irmã, avó, e duas tias paternas. Em 1858, graças a uma bolsa concedida 

pela cidade de Naumburg, ele iniciou seus estudos no liceu de Pforta, reconhecido pelo ensino de língua e literatura 

alemãs, em especial, em decorrência do reluzente espírito humanista em florescimento naquele período. Num 

primeiro momento, estranhou muito o rigor disciplinar da instituição, mas rapidamente se adaptou e logo nasceu 

nele o interesse pelo exercício intelectual, algo que o fez dedicar-se cada vez mais, superando as provações. De 

1865 a 1868, desenvolve estudos de filologia na universidade de Bonn com o professor Ritschl, nesse período, 

acontece também a descoberta da obra de Schopenhauer. Em 1869, Nietzsche é recomendado por Ritschl ao cargo 

de professor na Universidade da Basileia, mesmo sem ainda ser doutor. Graças ao seu novo círculo profissional, 

torna-se amigo de Richard Wagner e de sua esposa Cosima, amizade que, num primeiro momento será muito 

produtiva, mas, pouco tempo depois, em decorrência de divergências ideológicas, se romperá de vez. Em 1870, 

inicia o processo de escrita de seus textos com as conferências O drama musical grego e Sócrates e a tragédia. 

Sucedem esses escritos iniciais os textos O nascimento da tragédia (1872), A filosofia na época trágica dos deuses 

(1873), a primeira Consideração intempestiva (1873, as demais serão publicadas nos anos seguintes entre 1874 e 

1876 ), Verdade e mentira no sentido extramoral (1873, não publicado), Humano, demasiado humano (1878), 

Humano, demasiado humano II (1980), Aurora (1881), Gaia ciência (181). Entre 1883 e 1885 escreve os 4 livros 

que compõem Assim falou Zaratustra, em seguida escreve Além do bem e do mal (1886), A genealogia da moral 

(1887), em 1888, publica O caso Wagner, Crepúsculo dos ídolos, O anticristo, Ecce homo e Nietzsche contra 

Wagner. Desde este ano, o filósofo começa escrever cartas estranhas e em 3 de janeiro de 1889, em Turim, sofre 

a crise que o levará ao definhamento, culminando com sua morte em 1900, em Weimar.    
28 No início de nossa pesquisa, nós mesmos nos questionamos quanto ao fato contraditório de recorrer à teoria de 

um filósofo tido como “machista e misógino” para analisar a obra de uma escritora. No entanto, como se verá mais 

adiante, até mesmo estudos contradizem essa imagem popular sobre a postura de Nietzsche em relação às 

mulheres.   
29 Avesso aos sistemas teóricos comuns ao pensamento científico, Nietzsche evitava referir-se a suas interpretações 

utilizando termos como pensamento, filosofia e teoria, por isso, em muitos momentos deste estudo será usada a 

expressão “intuição filosófica” nietzschiana. Se recorrermos aos outros termos será, por força das normas de 

redação de um trabalho acadêmico, para evitar repetição.  
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conceitos e definições, recorre à metáfora para fixar os sentidos de suas interpretações, Patrick 

Wotling (2013) define bem esse aspecto ao afirmar que a “linguagem de Nietzsche supera a 

linguagem metafísica, na medida em que não mais traduz ideias, mas uma experiência, 

respeitando seu movimento próprio” (2013, p.49). Somado a isso, há o fato de Nietzsche ter 

empreendido verdadeiro experimentalismo de formas, perpassando gêneros textuais como 

ensaio dissertativo, poemas, escrita aforística, ditos e narrativa poética – atitude com que se 

negava a usar estrutura discursiva semelhante àquela da tradição filosófica,  

Desdenhando a metodologia discursiva tradicional típica do cânone filosófico, seu 

objetivo era evitar comportamento semelhante ao dos demais pensadores que, expressando-se 

por meio do pensamento sistemático, em especial sob a forma dialética, pensaram as 

contradições tentando reconciliá-las dentro de uma lógica sistemática que  privilegiava a 

organização de conjunto ao invés das especificidades e singularidades inerentes às coisas, 

contexto em que “a preocupação arquitetônica ganha mais importância que arte da nuança” 

(WOTLING, 2013, p.41). Em benefício das singularidades da vida, atravessada pela 

diversidade com que se manifesta a pluralidade de forças, Nietzsche condena o pensamento 

sistemático que “é, para ele, incapaz de dar conta das tensões constitutivas da realidade, ou seja, 

incapaz de apreender sua dimensão trágica” (WOTLING, 2013, p.40), chegando a fazer a 

seguinte afirmação: “Desconfio de todos os criadores de sistemas e deles me afasto. A vontade 

de construir sistemas é uma falta de retidão” (NIETSZCHE, 2013, p. 22). 

Embora sua postura represente justificativa tão nobre, o formato dos seus escritos assim 

como sua taxonomia deram margem para que fossem criadas interpretações equivocadas de 

suas palavras, desencadeando efeito colateral negativo para o estudioso e para sua obra30. 

Graças às análises tendenciosas e rasteiras sobre alguns pontos de sua exposição filosófica, 

surgiu certa resistência aos seus escritos, comportamento comum tanto fora quanto dentro do 

universo acadêmico. 

Opondo-se ao discurso filosófico fundamentalmente metafísico, Nietzsche se lançava à 

escrita dedicando a ela tratamento semelhante àquele que o poeta concede a suas obras. Movido 

por uma verve artística, ele elaborou a mais concreta crítica ao pensamento ocidental, 

desestabilizando bases e posturas tão sólidas que nunca antes tinham sido questionadas. Em 

oposição à tradição racional metafísica, ele elegeu a arte como prisma a partir do qual intuir os 

30 Após sua morte, a irmã de Nietzsche, Elizabeth, tornou-se responsável por sua obra e, tendo alterado e 

manipulado alguns de seus escritos, distorceu conceitos, o que contribuiu ainda mais para equívocos de 

interpretação sobre a filosofia nietzschiana.  
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valores característicos do viver, defendendo que ela “é a tarefa suprema e a atividade 

propriamente metafísica desta vida” (1992, p. 26). Ele considerou a criação artística do ponto 

de vista do indivíduo artista, como atividade estimulante da existência contida na própria arte: 

“a arte para Nietzsche não exclui o interesse, não acalma, não suspende o desejo, nem o instinto, 

nem a vontade. Ela é antes de mais nada o que intensifica a vida: o essencial da arte é que ela 

conclui a existência, é geradora de perfeição e plenitude” (DIAS, 2006, p. 197).  

No tocante ao modo com que entendeu o fazer artístico e o valor da criação estética, 

Nietzsche se contrapôs à tradicional e, em especial, às modernas concepções filosóficas − como 

as de Kant e de Schopenhauer − que concedem posição e sentido inferior ao campo artístico, 

sempre preterindo-o quando comparado ao conhecimento racional metafísico. O  autor de O 

nascimento da tragédia, ao contrário, concede à arte uma posição diferenciada, elevando-a ao 

posto de força superior afirmadora da vida, em oposição aos códigos de conduta que, em vez 

fortalecer o viver, acabam empobrecendo-o: “Enquanto força contrária a toda forma de negar a 

vida, a arte é a base de novos valores. Opõe-se a todas as formas de decadência, constitui, por 

excelência, o movimento contrário ao niilismo religioso, filosófico, moral” (DIAS, 2006, p. 

197).  

Consoante a filosofia nietzschiana, com a invenção da metafísica, a partir da qual se 

estabeleceu a distinção entre aparência e realidade, Sócrates concebeu a vida como algo que 

deveria ser julgado, medido e limitado,  fazendo do pensamento a medida para se avaliar o 

viver, condição que a colocou numa posição sempre inferior em relação ao plano metafísico, 

avaliado como superior, pois a ele estão vinculados os valores do Divino, do Bem, do Belo, 

enfim, do Verdadeiro. Com a expressão “espírito científico”, Nietzsche referia-se a essa forma 

de conhecimento racional que, criada na Antiguidade, se estende até os dias atuais, tendo como 

marca primordial a avaliação pretenciosa fundamentada na dicotomia total de valores entre a 

verdade e o erro: “Ponto central do ambicioso projeto de ‘transvaloração de todos os valores’, 

a investigação sobre a verdade é uma crítica da própria ideia de verdade considerada como um 

‘valor superior’, como ideal; uma crítica, portanto, ao próprio projeto epistemológico” 

(MACHADO, 2002, p.7).  

No intento de edificar a crítica aos valores decadentes próprios da cultura moderna31, 

Nietzsche definiu a Grécia arcaica como seu modelo privilegiado, contexto cultural em que não 

                                                           
31Em nota de rodapé, Walquiria Pereira Batista (2014, p. 15), na dissertação A arte além da razão, explica que em 

O nascimento da tragédia, há inúmeras expressões em que está presente o termo “moderno”, segundo a 

pesquisadora, em todas elas, identifica-se um sentido depreciativo que o autor confere àquele conceito, em 
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se fazia soberana a forma de conhecimento racional. O que lhe interessava era “realizar uma 

crítica radical do conhecimento racional tal como existe desde Sócrates e Platão” (MACHADO, 

2002, p.7). Na discussão dessa dualidade de valores, em que a arte é contraposta ao espírito 

científico, a perspectiva avaliadora nietzschiana inverte as posições e concede pesos diferentes 

para os dois referenciais, rompendo e reformulando a querela envolvendo ambas as fontes de 

conhecimento: “Daí advém a originalidade e a ousadia da intuição nietzschiana, fazendo com 

que, pela primeira vez, a ciência fosse discutida como problemática, fonte de suspeita e de 

questionamento, problema inovador a ponto de promover pavor” (MACHADO, 2002, p. 7).  

Em vez da consciência regida pelo espírito científico, ele propõe a arte como forma de 

conhecimento a partir da qual se criar e avaliar o viver, mas seria preciso encontrar outro 

paradigma, diferente da esterilidade científica de seu tempo, contexto com o qual não se 

identificava: “Insubmisso à erudição de seu tempo, Nietzsche se volta para os longínquos pré-

socráticos, que teriam cultivado um pensamento aliado à vida, a seu ver, uma relação esquecida 

em sua era esclarecida”(BATISTA, 2014, p. 18). Voltando-se para a Grécia arcaica32, ele 

resgata outro estilo cultural em que, antes do nascimento do pensamento científico, a arte trágica 

era a mais significativa fonte de sabedoria:  

Colocar-se na escola dos gregos é aprender a lição de uma civilização trágica 

para quem a experiência artística é superior ao conhecimento racional, para 

quem a arte tem mais valor do que a verdade. Se Sócrates e Platão significam 

o início de um grande processo de decadência que chega até nossos dias é

porque os instintos estéticos foram desclassificados pela razão, a sabedoria 

instintiva reprimida pelo saber racional. (MACHADO, 2002, p.8) 

Na dualidade opositiva com que Nietzsche avalia seu tempo relacionando-o ao  contexto 

histórico da Grécia arcaica, está a base de sua estratégia intelectual e discursiva, por meio da 

qual ele também propõe a duplicidade conflitiva entre a arte e o espírito científico. Desse jogo 

com os opostos, advém a caracterização de sua intuição como filosofia dos contrários e sobre 

os contrários. Tópico relevante da metafísica ocidental, os contrários podem ser rastreados nas 

discussões que se iniciaram com Heráclito e se estenderam até suas versões mais modernas 

expostas por Marx e Hegel. Mas, em Nietzsche, a temática filosófica é reconfigurada de modo 

oposição ao que entende por “trágico”: “O filósofo relaciona a modernidade à vitória do otimismo e da 

racionalidade, na qual o pessimismo é considerado signo do declínio”.  
32 Esse olhar que se volta para a cultura grega, buscando nela inspiração, dá continuidade a um projeto que se inicia 

em meados do século XVIII com Johann J. Winckelmann engendrando uma verdadeira política cultural de 

imitação da cultura grega. A partir desse movimento, o filósofo almejava superar a decadente cultura em que se 

encontrava. Mas em vez de mirar o legado do classicismo helênico, como fizeram seus companheiros, ele retoma 

o pensamento pré-socrático, intentando nela encontrar a força originária a partir da qual fosse possível promover

um renascimento do espírito trágico na Europa 
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original, tornando-se mais complexa a ponto de poder ser considerada contraditória ou mesmo 

paradoxal, pois, no que se refere às forças originárias do apolíneo e do dionisíaco, elas de 

imediato são definidas como opostas e, em seguida, afirma-se a relação complementar entre 

ambas, o que consequentemente invalidaria o caráter original de oposição entre as duas, aspecto 

teórico que será discutido mais adiante numa das próximas seções desta pesquisa.  

António Marques comenta esse traço fundamental da intuição nietzschiana definindo-o 

como uma “experiência acerca do jogo dos contrários”, explicando que o conceito de jogo deve 

incluir outros conceitos como os de alternância, domínio, exclusão e assimilação. Ainda sobre 

a referência ao jogo, Marques afirma: “O seu percurso faz-se através de oposições e antíteses 

em que aquilo que é contrário ou é dissolvido para deixar ver melhor a génese daquilo que se 

põe, ou então é preservado e mesmo intensificado para que o humano verdadeiramente humano 

se perceba sem os véus do ideal da abstração” (1997, p.VIII, grifos do autor).  

Estabelecendo dualidades contrastivas, a intuição nietzschiana retomou o fundamento 

trágico que, em vez de distinção e seleção, engendra agregação de valores, por meio da qual se 

torna possível abarcar a vida em toda sua plenitude, fazendo dessa oposição a própria origem 

do viver: “O contrário é, em Nietzsche, um princípio metafísico, entendendo aqui a metafísica 

simplesmente como uma pesquisa intelectual que procura os primeiros princípios de que existe” 

(MARQUES, 1997, p. VII-VIII, grifo do autor ). 

Para Nietzsche, no ato da criação artística, ocorre a transfiguração da relação contrastiva 

entre forças primordiais da qual se origina a vida. Nesse ponto, ele se aproxima da valoração 

estética de Heráclito, para quem se dá 

a atuação conjunta das forças da criação e da destruição, e é esta interação que 

se pode ver na arte trágica, segundo a reflexão nietzscheana. O conhecimento 

intuitivo, apartado da razão, corresponde, para o filósofo, a um modo de 

apreensão em que o artista como que se incorpora ao centro do universo. 

(BATISTA, 2014, p. 21) 

Por isso, a arte seria a porta-voz da condição trágica do viver que, ao contrário do 

espírito científico, não trata com indiferença a essência oculta da existência, selecionando 

tendenciosamente o que lhe convém e relegando ao limbo certas nuanças da vida: “A magia do 

pensamento nietzschiano reside fundamentalmente no fato de conceder à arte um estatuto 

fundador: ‘A arte vale mais que a verdade”’ (WOTLING, 2013, p.33). Apesar de sofrer 

mudanças significativas no modo com que é disposta, a contraposição entre arte e conhecimento 

racional perpassa toda a obra do autor de Assim falou Zaratustra, sempre ocorrendo a 
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supervalorização das formas artísticas, “mercê das quais a vida se torna possível ser vivida” 

(NIETSZCHE, 1992, p. 26). 

Na antinomia entre "espírito científico" e arte trágica, o filósofo dionisíaco vê o duelo 

de forças em que o pensamento racional − que nasceu na Grécia clássica com Sócrates e Platão 

e deu início a uma idade da razão que se estende até o mundo moderno –, para se sobrepor e 

estabelecer seu domínio, precisou reprimir a arte trágica, representativa da sabedoria popular 

da Grécia arcaica (MACHADO, 2002, p.8). 

A formação filológica de Nietzsche contribuiu para sua postura e abordagem, 

incentivando-o a voltar-se para as origens fundamentais dos comportamentos culturais. É desse 

modo que ele analisa o surgimento de valores essenciais que determinam a consciência de 

mundo33 de uma sociedade, investigando a maneira como “modos de vida inspiram maneiras 

de pensar, os modos de pensar criam maneiras de viver. A vida activa o pensamento e o 

pensamento, por seu lado, afirma a vida” (DELEUZE, 2017, p. 18, grifos do autor), fazendo-se 

necessário, compreender o fundamento essencial dessas forças atuantes no seio cultural.    

Na interpretação nietzschiana, as forças se diferenciam, num primeiro momento, entre 

as que agem e as que reagem, relação identificada em qualquer fenômeno do existir, 

independentemente de sua complexidade. As forças ativas são as primárias, as que conquistam 

e subjugam, já as reativas são as secundárias, às quais estão relacionados os processos de 

adaptação e regulação. Além da distinção quantitativa, essas forças sofrem ainda diferenciação 

de caráter qualitativo e tipológico, isso porque a essência da força está na sua relação com outras 

forças e depende dessa correlação o estabelecimento de sua essência ou qualidade. A essa 

relação entre uma força e outra dá-se o nome de “vontade”34, de onde, mais tarde, origina-se o 

princípio nietzschiano “vontade de poder”, que “não consiste em cobiçar nem sequer em tomar, 

mas em criar e em dar. O poder, como vontade de poder, não é o que a vontade quer, mas 

aquilo que quer na vontade (Dioniso em pessoa)” (DELEUZE, 2017, p.23-24, grifos do autor). 

Elemento diferencial, a vontade de poder é a fonte de onde deriva toda e qualquer força, é dela 

também que surge o caráter qualificativo determinado pela correlação entre as forças em duelo. 

A vontade de poder “é sempre apresentada como um elemento móvel, aéreo, pluralista. É por 

vontade de poder que uma força dirige, mas é também por vontade de poder que uma força 

obedece” (DELEUZE, 2017, p.24). 

33 O que chamamos consciência de mundo, Nietzsche prefere chamar de “estilo”.  
34 O termo vontade é aqui considerado no sentido em que aparece na filosofia de Schopenhauer, significando a 

raiz e o fim último dos fenômenos que se apresentam. 
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Os dois tipos de força apresentam ainda duas faces, ou dois qualia da vontade de poder, 

propriedades fundamentais e fluentes. Como a vontade de poder leva as forças ativas a 

afirmarem sempre, a começar afirmando sua própria diferença, nelas a afirmação é primordial, 

o que faz a negação ser uma mera consequência, certo acréscimo de prazer. Já nas forças

reativas, ao contrário, o traço fundamental é a oposição, de imediato ao que elas não são, 

delimitando os limites do outro, ou seja, nelas a negação vem primeiro e é por meio dela que 

tais forças atingem a aparência de afirmação (DELEUZE, 2017, p.24). Assim como ativo e 

reativo são traços distintivos das forças, afirmação e negação são os qualia relativos à vontade 

de poder.  

Na visão de Nietzsche, quando a cultura ocidental fez do espírito científico o norteador 

de nossa consciência de mundo, ocorreu o que o filósofo propôs como o triunfo da “reação” 

sobre a vida ativa e da “negação” sobre o pensamento afirmativo, situação que empobreceu o 

campo filosófico porque impossibilitou a atuação do  filósofo legislador, inibindo suas duas 

maiores virtudes: a primeira é a crítica aos valores estabelecidos que se querem fazer superiores 

à vida e, a segunda, a criação de novos valores relativos à vida, fundamentados em princípios 

próprios do viver. Nesse contexto de decadência do pensamento e, consequentemente, 

decadência dos modos de vida, a figura do filósofo legislador é substituída pela do filósofo 

submisso que, em vez de criticar e criar, apenas conserva os valores admitidos, considerando-

se submetido às exigências da razão e da verdade, apesar de muitas vezes agir segundo forças 

que não se mostram de nenhum modo racionais, como por exemplo, é vista a influência do 

Estado e das religiões (DELEUZE, 2017, p.19). Em decorrência do pensar reativo e negativo, 

a cultura também se rendeu a essa concepção reativa, assumindo o estilo de vida diretamente 

influenciado pela perspectiva avaliativa do espírito científico: 

Em vez da unidade de uma vida activa e de um pensamento afirmativo, vemos 

o pensamento dar-se por tarefa julgar a vida, de lhe opor valores

pretensamente superiores, de a medir com esses valores e de a limitar, a 

condenar. Ao mesmo tempo que o pensamento se torna assim negativo, vemos 

a vida depreciar-se, deixar de ser activa, reduzir-se às suas formas mais fracas, 

a formas doentias, só compatíveis com os valores ditos superiores. 

(DELEUZE, 2017, p. 19)  

Dentro desse contexto cultural em que vigoram as forças de reação e de negação, o 

indivíduo está submisso ao pensamento utilitarista, criando um ser cultural subordinado à 

“formação universal”, realidade social desprovida de unidade de estilo, mostrando vazia de 
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sentido e sem um espírito próprio, verdadeira artificialidade. Com isso, a vida do indivíduo é 

avaliada segundo sua capacidade de suportar pesos, em carregar fardos que, no caso, seriam os 

valores estabelecidos e definidos como superiores, símbolo de uma vida reativa e depreciada: 

“Então, apenas temos uma ilusão de crítica e um fantasma de criação. Porque nada é mais 

oposto ao criador do que carregador. Criar é aligeirar, é descarregar a vida35, inventar novas 

possibilidades de vida. O criador é legislador-dançarino” (DELEUZE, 2017, p.19). 

O diferencial da perspectiva nietzschiana se deve ao fato de ela propor − ao mesmo 

tempo em que já o promove − o conceito de “transvaloração de todos os valores”, impondo o 

rompimento com os sentidos absolutos defendidos e propagados pelo pensamento racional. 

Nessa empreitada, prioriza-se, “antes de tudo, a decisão de não medir mais a realidade segundo 

normas ideais das quais ela está afastada, em direção às quais ela deveria caminhar – uma 

estratégia que sempre terá por consequência condenar o mundo do vir-a-ser em nome desses 

ideais” (MOURA, 2014, p. XXVII). 

Partindo do pressuposto de que as formas racionais com que lidamos tendem a se revelar 

como meras construções ideológicas, Nietzsche questiona o postulado metafísico da identidade 

entre valor e verdade, rejeitando o pretenso caráter em si dos valores e defendendo que, como 

construções, todos os valores são elaborações sociais e históricas. Tendo em vista essa postura, 

“a perspectiva nietzschiana deve ser definida como uma filosofia da avaliação, da valoração 

que afirma que só há valor graças à avaliação” (MACHADO, 2002, p. 85), estratégia intelectual 

à qual o filósofo franco-prussiano recorre para se voltar  contra o platonismo,  empreendendo 

batalha com que almeja “tanto inverter quanto superar a oposição de valores por ele 

[platonismo]criada” (MACHADO, 2002, p. 85). 

O duelo de forças que, no campo do conhecimento, se estabelece entre arte e espírito 

científico, quando transposta para o campo estético, é traduzida na duplicidade contrastiva entre 

Dioniso e Apolo, respectivamente36. Surge daí a metáfora usada por Nietzsche para traduzir sua 

intuição filosófica, definindo-a como “a visão dionisíaca do mundo”, nome dado a um de seus 

35 Sobre o sentido dessa metáfora de “vida carregada”, consideramos curiosa a recorrência de situações na obra 

lygiana em que várias personagens se desprendem da influência cultural a partir da recusa de objetos, como 

acontece em “A medalha”, “O espartilho”, “As pérolas” e “Dolly”, por exemplo. Nestes e em outros casos, a 

personagem simboliza seu desejo de descarregar os pesos da tradição, aligeirando suas vidas. Alguns desses textos 

serão estudados do decorrer deste estudo.   
36 Nas obras relativas à produção do jovem Nietzsche, a duplicidade Apolo e Dioniso é discutida enquanto 

metafísica do artista, entendendo as forças originárias como impulsos estéticos originais da natureza. No entanto, 

mais adiante, já em uma de suas últimas obras, o filósofo substitui a metafísica do artista pela “fisiologia do artista, 

segundo a qual, o impulso para a arte deriva do estado de embriaguez que impulsiona o artista a criar tanto a arte 

apolínea quanto a dionisíaca, mas ambas são fruto de embriaguez diferenciada.   
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primeiros escritos que, mais tarde, revisado e ampliado, em 1872 foi publicado com o título de 

O nascimento da tragédia. Consoante esse novo viés intuitivo, a embriaguez, o entusiasmo e a 

loucura dionisíacos assumem novos valores e depende deles a possibilidade de se promover 

outra avaliação do viver, contribuindo para a melhoria da vida, afirmando-a em toda sua 

tragicidade. É em benefício do viver, e não de necessidades sociais ou de funcionalidades 

políticas, que o pensador dionisíaco considera nossas ações e nossos valores culturais, 

instaurando perspectivas com as quais livrar o indivíduo dos pesados e insuportáveis fardos da 

cultura decadente.  

Dualidade opositiva central no primeiro Nietzsche, a antítese apolíneo versus dionisíaco 

é aquela que, de certo modo, estabelece as bases da interpretação que o pensador engendra em 

suas primeiras obras: “Tanto um quanto o outro representam, a seu ver, duas forças primordiais, 

particularmente actuantes na cultura grega clássica, no entanto, o seu significado não é apenas 

cultural, mas revela-se claramente metafísico” (MARQUES, 1997, p. IX).  

Mesmo adotando essa perspectiva trágica dual do início ao fim de sua produção, ele 

concederá valor superior à força de ordem dionisíaca, considerando-a como ímpeto original 

afirmador da vida. Em vez de um sistema fechado e fixo, Nietzsche propõe uma “intuição” 

filosófica cujos conceitos gravitavam em função da figura de Dioniso37, nele estando 

representados os valores de ação e de afirmação do viver. Portanto, sua maneira tão particular 

de compreender o dionisíaco se distancia das demais empreendidas por outros estudiosos, 

levando o filólogo Carl Kerényi (2002) a tecer as seguintes palavras elogiosas acerca da 

empreitada nietzschiana:  

Por meio dos estudos clássicos e da contemplação de obras de arte antigas, 

alcançou-se um conhecimento muito apreciável acerca de Dioniso, de seus 

mitos e de seus cultos, bem antes que Nietzsche tivesse escrito A origem da 

Tragédia. No entanto, esse saber acumulado nunca alcançou, na história do 

pensamento, mesmo a merecendo, a posição lograda pela ambiciosa obra de 

Nietzsche. (2002, p. 113) 

Também atravessada pelo dionisíaco é a obra da escritora brasileira Lygia Fagundes 

Telles. Segundo nosso ponto de vista, a artista reproduz em seu universo poético inúmeras 

tensões em que se faz representada a dualidade de forças expressas esteticamente nas imagens 

de Apolo e Dioniso. E, assim como ocorre na obra nietzschiana, há o cultivo da perspectiva 

37 O deus da embriaguez tornou-se um princípio de tamanha importância e impacto para o pensar e para o viver 

do filósofo a ponto de, a certa altura de sua vida, assinar seus escritos com o nome do deus grego.  
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dionisíaca em detrimento da apolínea, defendendo-a como perspectiva alternativa com a qual 

superar o domínio do viés ideológico apolíneo sobre a consciência de mundo dos indivíduos. 

Não objetivamos perscrutar a escrita lygiana almejando perceber alguma “influência” 

da filosofia de Nietzsche38 sobre a obra da escritora brasileira, o que nos aproximaria da antiga 

postura filosófica, em que o pensamento racional se sobrepunha ao valor da arte, avaliando-a a 

partir dos conceitos definidos por aquele. Na realidade, tencionamos trilhar caminho oposto, 

considerando o dionisíaco lygiano como referência primeira, fruto de criação artística que se 

basta enquanto conhecimento estético, mas que pode ser interpretado tendo como uma das 

possibilidades de abordagem a intuição desse filósofo. 

Nos contos e romances da autora, são inúmeras as personagens que se colocam na 

contramão de uma cultura apolínea comprometida com o eterno perpetuar das leis, das posturas 

e das ideologias simbolizadas pelo deus solar, são esses e outros preceitos dionisíacos que 

tornam possível a leitura segundo a qual a obra dessa autora constituiria uma verdadeira poética 

dionisíaca. Balizando com os preceitos da intuição filosófica de Nietzsche e defendendo a 

poética dionisíaca lygiana, detalharemos o modo como o dionisíaco se manifesta nos escritos 

de Lygia Fagundes Telles, constituindo elaboração estética altamente original de representar a 

saga do homem no decorrer do século XX. 

A partir da figura mitológica de Dioniso, a escritora representa a condição trágica do 

homem dentro de um momento histórico ímpar, época em que vigoram preceitos de uma 

modernidade que ainda se mostra em processo de descoberta e de tomada de consciência, 

carecendo de formas e de símbolos que a traduzam ou a representem. Dioniso ou Baco − esse 

deus tão contraditório e fugidio, marcado pelo dom da metamorfose −, reúne traços que 

dialogam com o estar no mundo do século XX. Mas, acima de tudo, simboliza a consciência de 

mundo capaz de superar o niilismo decadente dessa época estigmatizada por duas grandes 

guerras e responsável pela criação de bombas atômicas usadas para promover mortes e 

destruição em grande escala. Nesse cenário, a vida se viu e se vê cada vez mais ameaçada e 

38 De qualquer forma, vale dizer que nos seus escritos, em dois momentos específicos a autora alude à obra 

nietzschiana, demonstrando conhecê-la. A primeira acontece no livro Histórias do desencontro (1958) e a segunda, 

no romance As horas nuas, de onde extraímos o seguinte trecho em que a personagem Rosa Ambrósio faz 

referência à filosofia de Nietzsche: “O poder da vontade, garota! Tentei convencê-lo de que já conhecia Nietzsche 

mas me desmascarou na hora, Conhece nada, faz como todo mundo que cita Proust, Guimarães Rosa e na realidade. 

Na realidade eu tinha que neutralizar o medo recusando a dor que desfibra e vampiriza. Vai, mulher, reaja! ele 

ordenava. Reagi atirando-me ao trabalho, aos esportes, fiz natação, pedalação, comecei a estudar papéis dentro da 

minha faixa etária, outra expressão ignóbil. Até que um dia nós dois caímos na risada quando descobrimos que 

Nietzsche, também ele, tinha medo” (TELLES, 2010, p. 24) 
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somente Dioniso pode, em sua essência, representar um princípio de resistência por parte do 

viver, ou melhor, ele encarna uma vontade de poder desejosa de continuidade. Em outras 

palavras, esse deus traduz a vida que quer viver e viver em abundância, ímpeto insaciável que 

os gregos teriam personificado na figura de Dioniso, essa “imagem arquetípica da vida 

indestrutível”, nas palavras de Carl Kerényi (2002). 

Para finalizar esse comentário sobre a obra nietzschiana, consideramos importante expor 

a preocupação que, num primeiro momento, se impôs quando elegemos a obra de Friedrich 

Nietzsche como fundamento teórico de uma pesquisa voltada para a obra de uma escritora. As 

críticas do pensador dirigidas ao universo feminino são famosas, lhe rendendo o título de 

filósofo machista e misógino, não fugindo à tradicional postura dos pensadores que, desde a 

Antiguidade, se manifestaram depreciando a figura feminina e os valores do feminino.  

Serviu de auxílio para nosso impasse o trabalho de Susanna Iris Rizzi que, em Friedrich 

Nietzsche e Lou Salomé: il femminile e le donne, investiga a relação afetiva entre o filósofo 

alemão e a jovem russa nomeada no título, encontro intelectual que alterou significativamente 

a visão dele em relação à mulher e ao feminino. Segundo Rizzi, [o] feminino, que nunca é 

confessado ou tematizado, mas não menos importante, está constantemente presente na vida e 

na filosofia de Nietzsche 39(2018, p. 15). Como acontece com tantos outros temas, a perspectiva 

nietzschiana acerca da mulher parte da experiência de vida dele, contexto em que suas vivências 

influenciam decisivamente sua intuição filosófica. Tendo como suas primeiras referências 

femininas as figuras de sua família, sua concepção sobre a mulher era por demais negativa, 

sendo transformada somente quando se aproximou de Lou, mesmo não se realizando o 

envolvimento amoroso que ele desejava.  

O problema da mulher e do feminino está constantemente presente, muitas 

vezes de maneira perturbadora e conflituosa, você sabe na vida que conhece 

no pensamento de Nietzsche: sua mãe Franziska, a pesante irmã Elizabeth, a 

longa amizade com uma das mais vigorosas feministas alemãs da época, 

Malwina von Meysenbug, Cosima Wagner e, acima de tudo, amor não 

correspondido por Lu Salomé, um sentimento que desempenhará um papel 

muito significativo na vida de Nietzsche; mas também a centralidade em sua 

filosofia daquele Deus ambíguo que era Dionísio, do tema do corpo e da 

sensualidade40. (RIZZI, 2018, p. 15)    

39 “[i]l femminile, quase mai confessato né tematizzato, ma non per questo meno importante, è in realtá 

constantemente presente nella vita e nella filosofia di Nietzsche”. 
40 “Il problema della donna e del femminile è costantemente presente, spesso in modo inquietante e conflittuale, 

sai nella vita sai nel pensiero di Nietzsche: la madre Franziska, l’ingombrante sorella Elizabeth , la lunga amicizia 

con una delle piú strenue femministe tedesche dell’epoca, Malwina von Meysenbug, Cosima Wagner, e sopratutto 

l’amore non corrisposto per Lu Salomé, sentimento che rivestirá un ruolo molto significativo nella vita di 
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Para a pesquisadora italiana, parte da resistência do pensador em relação à mulher 

decorreu de sua criação que, com a morte do pai quando Nietzsche tinha apenas quatro anos, 

ficou a cargo de um núcleo familiar formado por mulheres espirituosas, bastante religiosas e 

pouco intelectualizadas, determinando sua visão a respeito do universo feminino. Conhecendo 

Lou Salomé, Nietzsche viveu outra experiência que ressignificou seu olhar sobre a mulher e 

que também inseriu em sua intuição filosófica uma nova imagem, a de Ariadne, símbolo de 

força afirmadora da vida, que junto a Dioniso compõe o casal labiríntico e divino.  

Outro aspecto de grande relevância apresentado por Susanna Rizzi é a distinção entre o 

sentido da mulher e do feminino na intuição nietzschiana, pois, ao contrário da rispidez dirigida 

à imagem da mulher, é nítida a simpatia pelo feminino, essência da qual brota a sabedoria, 

entendida como força superior e essencialmente feminina.  

Tendo em vista a exposição proposta pela leitura de Susanna Rizzi, nos sentimos mais 

seguros quanto à nossa escolha teórica, em especial porque a nossa discussão não entende a 

obra lygiana como representativa da cosmovisão da mulher, mas como expressão artística em 

que se faz transfigurado o duelo de forças originais, desconsiderando classificações de gênero 

e tendo como princípio único a vida que, em sua essência, não promove emissão de valor 

seletiva. Encerramos aqui a exposição da nossa principal base teórica, passemos agora ao mais 

importante dessa pesquisa, a obra da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles.   

 

 

1.3. Lygia Fagundes Telles: um coração ardente  

“Desejo passar através das minhas personagens esta vontade de vida, de paixão. De luta” Lygia Fagundes 

Telles 

            

Conto pouco conhecido pelo público leitor, “Um coração ardente” foi o último dos 

catorze textos que compuseram a primeira edição da obra Histórias do desencontro, de 195841. 

Mais de meio século depois, após passar pela metamorfose estrutural a que Lygia Fagundes 

                                                           
Nietzsche; ma anche la centralitá nella sua filosofia di quel Dio ambiguo che fu Dioniso, del tema del corpo e della 

sensualitá”.   
41 Depois de ser publicado pela primeira vez, o conto apareceu em duas outras obras − a primeira delas em Histórias 

escolhidas (1961) e a outra em Mistérios (1981) − antes de compor a atual coletânea lançada pela Companhia das 

Letras. Entre uma e outra publicação, como é comum aos textos da escritora, foi sofrendo alterações até chegar à 

forma em que se encontra atualmente.   
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Telles submete inúmeros de seus textos, a narrativa apareceu totalmente reformulada numa 

coletânea publicada em 2012 pela Companhia das Letras. Desta vez, recebeu posição de 

destaque, pois além de ser o texto de abertura, também empresta seu nome àquela reunião de 

contos da escritora. 

Não fugindo à proposta original da obra em que foi publicado pela primeira vez, esse 

texto narra a situação de desencontro vivida pela personagem principal, um homem que, ao ver-

se apaixonado por uma prostituta e não podendo concretizar seu amor, foi influenciado pelo pai 

a tentar de todos os modos ajudar a amada, oferecendo a ela outra vida longe do prostíbulo. 

Mas Alexandra, a moça em questão, recusou veementemente a ajuda, dizendo gostar da vida 

que levava e ser feliz daquele jeito. Voltando ao prostíbulo, tempos depois da conversa que teve 

com a jovem, o protagonista se depara com o caos causado pelo suicídio de Dedê, a mais jovem 

e a mais bonita prostituta do lugar, ela que, segundo diziam as amigas, sonhava sair dali, casar-

se e ter filhos, esperando apenas encontrar alguém que pudesse ajudá-la a concretizar seu sonho. 

Só então o homem descobre ter tentado ajudar a pessoa errada. 

Esse fato de sua vida o homem narra a uma mulher que, como fica sugerido, é 

desconhecida. Ela o observa desconfiada, enquanto o senhor recorda os acontecimentos por ele 

vividos. Mais importante do que os eventos envolvendo as duas prostitutas, é o trecho 

introdutório de sua história, quando o homem se apresenta para a ouvinte dizendo que, em sua 

juventude, tinha sido escritor, mas, por falta de talento, teria abandonado a profissão e acabou 

dedicando-se ao campo da política, decisão que o levou a estudar filosofia, orgulhando-se de 

trazer na lapela o distintivo de filósofo. Apesar de fascinado pela arte literária, tentando se 

expressar em diferentes gêneros, ele descobriu que tudo não passava de um ímpeto motivado 

pela sua maior característica − seu coração ardente: “Eu não tinha talento nem para a literatura 

e nem para a filosofia, nenhuma vocação para aqueles ofícios que me fascinavam, essa é a 

verdade, tinha um coração ardente, eis aí, tinha apenas um coração ardente” (TELLES, 2012, 

p.11-12).

Recorremos a esse conto com o propósito de tomar dele emprestada essa imagem que 

lhe dá nome. Com essa metáfora, tencionamos sintetizar a verve dionisíaca expressa pela 

criação de Lygia Fagundes Telles. A escritora, em seus enredos e em entrevistas, alude 

frequentemente à imagem desse coração ardente. No que diz respeito à sua vida pessoal, ela 

entende como oriunda do zodíaco sua verve ardente e flamejante. Em entrevista concedida a 

Suênio Campos Lucena, ela afirma: “Você sabe, sou de Áries. Este é um signo dos seres 

impulsivos, que se queimam porque seguem seus impulsos. Sou quase Touro, então temos 
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carneiro e touro ... São bichos precipitados, que vão de cabeça nas coisas” (TELLES apud 

LUCENA, 2001a, p.198, grifo nosso). 

Mesmo tendo consciência de que esta pesquisa precisa ter seus fundamentos fincados e 

firmados no terreno do conhecimento científico, ousamos, pelo menos no tocante à 

apresentação da escritora aqui estudada, lançar mão da linguagem simbólica para representar o 

elo entre Lygia Fagundes Telles e sua criação. Concordamos com as palavras de Ivan Marques 

segundo as quais a obra lygiana tem nesse órgão incandescente sua origem: “Coração: centro 

primitivo e selvagem da existência humana. Desse cerne vital e do sangue que por ele circula, 

dessa pulsão de vida – indissociável, por sua vez, de suas destrutivas pulsões contrárias – é que 

Lygia Fagundes Telles extrai as histórias desse livro”42 (MARQUES, 2012, p. 93).  

A poética de Lygia Fagundes Telles expressa a força vibrante de um coração ardente, 

de origem primitiva, semelhante àquele de Dioniso43 que, tendo sido despedaçado pelos Titãs, 

pôde renascer do próprio coração palpitante, única parte de seu corpo a permanecer intacta. 

Esse tipo de coração traz consigo um princípio de jovialidade, resultado de sua essência trágica, 

sendo movido pelos mais intensos conflitos do existir, aspecto sintetizado precisamente na fala 

da personagem lygiana protagonista do texto com que abrimos esta seção: “Mas eu dizia que o 

meu primeiro filho Athos herdou esse tipo de coração e gente assim ama mais, odeia mais, vai 

se queimando e vai se renovando, mas de onde vem tamanha energia? Um mistério. Em redor 

as pessoas ficam fascinadas, é sedutor um coração ardente, mas quem não quer se aquecer nessa 

chama?” (TELLES, 2012, p.12). 

Fonte de sabedoria trágica, esse coração incandescente é ambíguo, motivo de alegria e 

de desconfiança, pois, como exposto por Colli na seção anterior (1.1), existe a possibilidade de 

a sabedoria trágica (dionisíaca) voltar-se contra o próprio viver. A personagem lygiana deixa 

clara sua preocupação quanto a isso, pois embora se orgulhasse de sua condição, ela conhecia 

os riscos e temia pela segurança do filho que herdara os traços do pai: “Meu primeiro filho 

Athos herdou esse tipo de coração e comecei a me preocupar porque quando as emoções falam 

mais alto do que a lógica a coisa vai ficando perigosa, está me compreendendo?”(TELLES, 

2012, p.11-12). Era com razão que ele trazia consigo tal temor, pois o rapaz, depois de saber 

42 O pesquisador refere-se, em especial, aos contos reunidos na coletânea Um coração ardente, publicada em 2012, 

mas sua afirmação pode se estender à obra da escritora como um todo, já que, pelo menos no que diz respeito à 

narrativa curta, a autora tende a reunir em um livro textos de diferentes momentos e pertencentes a outras de suas 

obras, não sendo possível considerar cada obra como representativa de fase ou seguindo estilo específico.   
43 Será citado mais adiante o episódio em que Dioniso foi preso e estraçalhado pelos Titãs, restando-lhe apenas 

um coração vibrante.  
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que a noiva tinha se acidentado sem chances de recuperação, se matou com um tiro no peito 

(no coração): “Pois meu filho Athos herdou esse coração, matou-se antes de completar vinte 

anos…”(2012, p.12).  

Lygia Fagundes Telles, em mais de um aspecto, identifica-se com essa sua personagem. 

Semelhante ao que aconteceu com o protagonista, a escritora, em sua juventude, também 

dedicou-se a dois ramos diferentes do conhecimento, formando-se em Direito e Educação 

Física, mas seu coração, também ardente, a fez trilhar outro caminho, o de escritora, justamente 

aquele para o qual a sua personagem não tinha talento. Mas, para além dessa semelhança 

meramente curiosa, devemos dizer que não somente a escritora se identifica com essa 

personagem, mas  criou um universo poético povoado por seres que também possuem corações 

ardentes, criaturas dionisíacas, loucas e embriagadas pela vida, atravessadas pela marca de 

jovialidade típica da condição trágica afirmadora do viver. Esses seres festejam a vida em toda 

sua plenitude de beleza e tensão, como o faz o homem do conto quando se descreve saindo do 

prostíbulo depois de testemunhar a morte da jovem Dedê: “Fui seguindo pela rua meio 

atordoado, Ah! vida tão louca e ao mesmo tempo tão lúcida. Os acasos, os imprevistos, vida 

ingênua e de repente astuta, apesar de tudo valia a pena viver, uma beleza a vida!…” (TELLES, 

2012, p.16).  

Como portadoras de corações primitivos, essas personagens lygianas “são espíritos 

famintos que gostariam de tocar as estrelas e a própria ‘face de Deus’”(MARQUES, 2012, p. 

94), e, de certo modo, o fazem quando abraçam árvores, pois veem nessa ação uma experiência 

mística, de contato com a essência mais fundamental da existência: “Aproximei-me de uma 

árvore com sua frondosa folhagem. Apertei no peito o coração, era isso, Um coração primitivo! 

disse em voz baixa e quando encostei a face no tronco da árvore foi como se tivesse encostado 

a face na face de Deus” (TELLES, 2012, p.16). Apesar de grafado com letra maiúscula, em 

referência ao Deus cristão44, a relação dos seres lygianos com as árvores nos parece muito mais 

próxima daquela primitiva, pagã e dionisíaca. Vale lembrar que “Dioniso é um deus muito 

antigo. É chamado de Dendrítis, deus da árvore (representado com galhos saindo do peito)” 

(MOREAU, 2005, p. 239). Em muitos textos da escritora, personagens se distanciam dos seus 

problemas e encontram paz abraçando árvores, comportamento estético com o qual a artista 

                                                           
44 Aqui e mais adiante, na análise do conto “Natal na barca”, aludimos a trechos lygianos que, de imediato, parecem 

referir-se a imagem do Deus cristão, mas é importante salientar que entre Dioniso, Cristo e Shiva existem 

semelhanças inquestionáveis, aproximação já explorada em inúmeras pesquisas. No entanto, pelo menos em 

relação às semelhanças entre Dioniso e Cristo, indicamos a dissertação de José Malheiro Magalhães, cujo nome é 

Sangue em vinho: o que tem Jesus Cristo que ver com Dioniso?, apresentada ao Curso de Mestrado em História 

Antiga da Universidade de Lisboa, em 2015. 
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simboliza seu próprio desejo íntimo de evasão temporária, conforme revelado a Nelly Novaes 

Coelho: “A viagem. Viagem e paisagem. Sempre que me sinto triste (e me sinto tantas vezes!) 

minha vontade é sair andando até cair de cansaço debaixo de uma árvore e ali ficar quieta, sem 

ver ninguém e sem ser vista, apoiada ao tronco, as mãos abertas na terra” (1975, p. XI) 

Não se trata de uma leitura romântica ou apaixonada a que estamos expondo sobre a 

artista e sua obra. A crítica especializada defende opiniões semelhantes que corroboram esse 

traço marcante de sua escrita. A título de exemplificação, citamos Nelly Novaes Coelho cujas 

palavras vão ao encontro das nossas, quando alude à paixão humana que a escritora insiste em 

representar:    

Compromissada muito mais com sua experiência de ser humano do que com a 

consciência experimentalista exigida pelas atuais vanguardas, Lygia inscreve-se na 

linha daqueles escritores que (no dizer de Otavio Paz ao falar de A. Breton) se 

entregam mais à ‘linguagem da paixão’ do que à “paixão da linguagem”. (1975, p. 

138) 

Ivan Marques também reconhece essa força ígnea a marcar a escrita lygiana e, em sua 

opinião, é dela que deriva a constante presença de devaneios, delírios e disparates nos seus 

enredos da artista:  

É possível perceber ao longo do tempo como a chama da vida e seus correlatos 

(desejo, paixão, busca da beleza, ânsia de liberdade) se convertem em motivos 

recorrentes e estruturantes, que atravessam toda a obra de Lygia Fagundes Telles. 

Alma sedenta (contemplativa, sonhadora, espiritualista), a escritora possui ela mesma 

“um coração ardente”. Daí a inclinação para devaneios, delírios e disparates, matéria-

prima das narrativas que o leitor tem em mãos. (MARQUES, 2012, p. 94) 

Nosso propósito não é, em momento algum, promover uma análise do indivíduo social 

Lygia Fagundes Telles, mas concordamos com a opinião do pesquisador supracitado, segundo 

a qual a escritora traz consigo também um coração ardente, de onde emana a força vital não 

somente física, mas também artística. E não é necessário muito para se comprovar tal opinião, 

pois, como descrito por ela no texto “Em guarda”, desde moça ela traz esse coração à mostra, 

correndo o risco de ser a qualquer momento golpeado. 

Abro uma antiga mala de velharias e lá encontro minha máscara de esgrima. 

Emocionante o momento que púnhamos a máscara - tela tão fina - e nos 

enfrentávamos, mascarados, sem feições. A túnica branca com o coração de 

feltro vermelho, em relevo no lado esquerdo do peito, “Olha esse alvo sem 

defesa, menina, defenda esse alvo!”, advertia o professor e eu me confundia e 

o florete do adversário tocava reto no meu coração exposto (TELLES, 2010a,

p.59) 
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Recorrer a uma metáfora para sintetizar a autora e os traços de sua obra é, antes de mais 

nada, uma maneira de recusar o caráter estanque da linguagem conceitual própria do universo 

científico. Dizer que Lygia Fagundes Telles tem um coração ardente é inseri-la no nível 

simbólico, no plano mítico, universo dinâmico e inconstante, insubordinado à precisão 

conceitual. Somente assim podemos tangenciar a vida e somente assim podemos tangenciar a 

experiência de vida que a escrita dessa mulher representa quando recorre ao dionisíaco para 

expressar-se.  

1.3.1. De menina contadora de histórias a escritora indicada ao Nobel de Literatura 

 “Enquanto tiver inspiração, quero continuar apenas escrevendo, obedecendo à minha vocação, em 

latim, vocare: o chamado”. (Lygia Fagundes Telles) 

Lygia Fagundes Telles é categórica ao afirmar: “Comecei a escrever quando aprendi a 

escrever” (TELLES, 2005, p. 60). Segundo ela, isso aconteceu por volta dos sete ou oito anos. 

Também prematuro foi o nascimento da narradora cuja aguçada técnica de contar histórias tem 

origem na infância, quando a menina Lygia vivia de cidade em cidade no interior do estado de 

São Paulo. Nesse período, ela afirma que sua mãe contratava pajens para ajudar no cuidado 

com a filha. Com essas mulheres, excelentes contadoras de causos, nasceu a paixão pela 

fantasia, mas de imediato, o prazer adivinha apenas de escutá-las. No entanto, chegou o dia em 

que, na ausência da pajem, alguém precisou assumir o lugar na “contação” das histórias tão 

marcadas por medo e por terror, e foi ela, a menina Lygia, quem assumiu o posto: “Eu só 

escutava, mas na noite em que também comecei a inventar, descobri que, enquanto ia falando, 

o medo ia diminuindo – não era eu que tremia, mas os outros, aqueles ouvintes amontoados na

nossa escada de pedra” (2005, p.60). Como se vê, bem cedo a escritora reconhece o seu destino 

de contadora de histórias.  

Filha de Durval de Azevedo Fagundes e Maria do Rosário Silva Jardim de Moura, Lygia 

Fagundes Telles nasceu em 19 de abril de 1923, em São Paulo, capital. Graças à profissão do 

pai, que era delegado e promotor público, a menina Lygia teve uma infância dinâmica, cresceu 

entre uma cidade e outra, municípios pequenos do interior, com costumes e tradições que 

frequentemente constam de suas narrativas.  

Em 1938, de volta a sua terra natal, com apenas 15 anos, ela lançou seu primeiro 

trabalho; um livro de contos chamado Porão e sobrado. A publicação dessa obra foi paga pelo 
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pai da iniciante escritora. É bem nítida a influência de Durval na carreira da filha. Além do 

incentivo e apoio, ela aprenderia com ele concepções e posturas diante do mundo que a 

acompanhariam por toda a vida. Em um texto publicado pela revista Carta Capital (2005, p. 

60), ao criticar a preferência que os leitores brasileiros têm pela literatura estrangeira, a 

ficcionista diz:  

Ainda assim, a cega esperança que herdei de meu pai, ele era um jogador que 

arriscava na roleta. Eu jogo na palavra. Luta sem parceiros e sem testemunhas, 

uma luta dura. Perdi? Mas amanhã a gente ganha – dizia meu pai, apalpando 

os bolsos esvaziados. Apalpo os bolsos transbordantes de palavras. Les jeux 

sont faits! – avisa o homem pálido recolhendo as fichas. Ainda não, respondo 

depressa. E prossigo na minha busca que é feliz porque cumpro a vocação que 

é a minha paixão.  

Anos mais tarde, em 1940, Lygia ingressou na Escola Superior de Educação Física e em 

1941 na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Até 1946, ela já terminara os dois 

cursos superiores e, nesse ínterim, também lançara o seu segundo livro Praia viva, de 1944. Ao 

contrário do pai, sua mãe, Maria do Rosário, não via com tão bons olhos o caráter aventureiro 

da filha que, além de buscar ser escritora, também se interessou por cursos, na época, 

predominantemente “masculinos”.  

O terceiro livro foi lançado em 1949 e era chamado de O cacto vermelho. Ainda que 

essas obras tenham sido de grande importância para o início de sua carreira, mais tarde, todas 

elas seriam renegadas pela escritora. Entrevistada pela Marie Claire (2005, p.55), Lygia disse 

que os seus primeiros textos não resistiram à sua autocrítica, por isso proibiu a republicação de 

todos pertencentes a essa fase inicial. Quando questionada por que motivo tomou tal decisão, 

ela respondeu de forma precisa: “Porque as pessoas já não leem muito hoje em dia e é 

importante não desperdiçar a chance da leitura com livros que não valem a pena. Prefiro 

relançar o que pude fazer de melhor, é isso o que quero passar para os leitores”.  

Insistente e persistente, a jovem escritora iniciou novo projeto nos anos seguintes. Em 

vez de contos, se dedicou à escrita de um romance. Infelizmente o livro, que mais tarde seria 

tão reconhecido, não foi comemorado pelo seu maior admirador, o pai. Durval faleceu em 1945 

e Maria do Rosário morreria poucos anos depois, em 1953.   

A escritora se casou em 1950 com o jurista Goffredo da Silva Telles, tornando-se Lygia 

Fagundes Telles, nome com que assinou todos os seus livros daí em diante. O primeiro deles 

foi um romance que veio a público no mesmo período em que ela deu à luz seu único filho, 

Goffredo da Silva Telles Neto.  Ciranda de pedra, livro muito bem recebido pela crítica e pelos 
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leitores, veio a lume em 1954 e, com ele, já definitivamente o nome da ficcionista foi inscrito 

no rol de escritores pertencentes ao cânone nacional. Para Antonio Candido, a escritora “que 

sempre teve o alto mérito de obter, no romance e no conto, a limpidez adequada a uma visão 

que penetra e revela, sem recurso a qualquer truque ou traço carregado, na linguagem ou na 

caracterização” (CANDIDO, 1989, p. 206), demonstrou naquele livro sua “maturidade 

literária”.     

Daquele momento em diante, o país se rendeu ao talento da escritora. Dedicada e 

criteriosa, ela iniciou uma trajetória impressionante. Até 1960, ano em que se separou de 

Goffredo, ela publicou apenas mais um livro de contos, Histórias do desencontro (1958).  No 

entanto começou aí um ritmo intenso de produção que, até 1980, se dividiu entre conto e 

romance. 

Três anos depois de sua separação, Lygia começou um relacionamento com Paulo 

Emílio Salles Gomes − historiador, crítico de cinema e militante político −, com quem, em 

1967, fez uma adaptação para o cinema da obra D. Casmurro. Esse segundo relacionamento 

foi, aos olhos de todos, marcado por uma cumplicidade que, infelizmente, acabou sendo 

interrompida em 1977 com a morte de Paulo Emílio.  

Publicando A disciplina do amor (1980), a romancista e contista alçou novo voo, 

experimentando outros ares literários, desta vez enveredando pelo gênero memorialístico, 

trabalhado com grande êxito e originalidade. Iniciado em 1980, o ciclo de memórias escrito por 

Lygia Fagundes Telles é composto por quatro títulos: A disciplina do amor (1980), Invenção e 

memória (2000), Durante aquele estranho chá (2002) e Conspiração de nuvens (2007). Ainda 

que receba o título de memórias, o tecido textual desses livros não é uniforme, podemos 

encontrar neles desde simples comentários, a crônicas marcadas por subjetividade cheia de 

biografismos ou mesmo narrativas contísticas puras, como é o caso do texto “História de 

passarinho”, presente Invenção e memória. Atualmente toda sua obra encontra-se republicada 

pela editora Companhia das Letras, casa editorial que se encarregou de dar novo formato às 

publicações da autora.  

Em 2006, período em que já se dedicava à escrita de suas memórias, lhe ocorre a perda 

promotora de maior abalo, faleceu seu filho Goffredo Neto. Entre uma perda e outra, a artista 

se manteve fiel à escrita. Não se sabe exatamente se foram os impactos constantes causados 

pelas inúmeras perdas que levaram para o campo da ficção os insistentes episódios em que a 
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morte é tematizada, muitas vezes alcançando uma forma, chegando a ser personificada, e 

tornando-se uma personagem, como acontece no conto “A mão no ombro”.    

Além do aclamado Ciranda de pedra, a romancista escreveu ainda Verão no aquário 

(1963), As meninas (1973) e As horas nuas (1989). Como contista, ela publicou também os 

seguintes títulos: Histórias escolhidas (1961), O jardim selvagem (1965), Antes do baile verde 

(1970), Seminário dos ratos (1977), Filhos pródigos (1978), A estrutura da bolha de sabão 

(1991) e A noite escura e mais eu (1995).  

Em 2016, onze anos depois de receber o Prêmio Camões − a maior premiação literária 

da Língua Portuguesa −, a escritora Lygia Fagundes Telles foi indicada ao Prêmio Nobel de 

Literatura, a mais conhecida, reconhecida e - muitas vezes – questionada premiação literária 

mundial. Infelizmente não foi ela a ser agraciada pela premiação daquele ano, mas é digno de 

nota o fato de essa escritora ter participado da lista de indicados, pois foi o nome de uma mulher 

escritora brasileira que se tornava visível dentro de um universo em que a literatura de nosso 

país ainda é quase invisível.   

Ao contrário do que ocorre com muitos escritores que, no auge de sua juventude, geram 

sua melhor safra e depois vão perdendo em vigor e em criatividade, Lygia Fagundes Telles 

conseguiu manter um equilíbrio em todo seu trabalho.  Seja nos romances ou nos contos, o que 

se vê é que ela foi cada vez mais longe na abordagem das tensões e conflitos que marcam a 

essência do indivíduo contemporâneo. E é esse ser contemporâneo que encontramos também 

em suas memórias; ao relembrar, reviver e registrar sua vida, tendo a si como referência, ela se 

ficcionaliza, tornando-se também resultado de sua criação. O que ela testemunha ter visto é o 

que o homem do século XX vivenciou. Como um arauto, ela se torna porta-voz de uma época, 

cumprindo a função que acredita ser aquela do escritor, conforme registrado em A disciplina 

do amor (1980): “Testemunhar o seu tempo − respondi a um jovem que me perguntou qual é a 

função do escritor. Volto para a minha máquina de escrever e peço a Deus que me ajude” (1998, 

p. 34)45. 

45 TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. Diferentemente das outras, essa 

citação foi retirada da edição publicada pelo Rocco, pois o texto do qual ela foi retirada não consta da atual, 

publicada pela Companhia das Letras.    
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1.3.2. Eu jogo na palavra46: o universo poético lygiano 

“Não é o dinheiro e a imortalidade que importam, mas apenas esta vontade de passar para o próximo a nossa fé, 

e acima de tudo, a nossa palavra. Eu aposto na palavra. Esta aposta é muito importante para mim” (Lygia F. 

Telles).  

Em suas inúmeras entrevistas e depoimentos, Lygia Fagundes Telles, quando 

questionada sobre como explica a origem da criação artística, tende a responder essa questão 

de maneira imprecisa, pois para ela esse assunto constitui verdadeiro enigma ou mistério e, no 

final, acaba recorrendo ao domínio que tem da linguagem, para poetizar ou ficcionalizar a 

resposta: 

É como se eu tivesse uma maquininha dentro de mim que, de repente, 

escrevesse aquelas coisas, um mundo de invenção localizado em alguma parte 

do meu ser, mas que eu mesma não controlo. Ou melhor, controlo, só que este 

controle é inexplicável de uma maneira lógica. De uma maneira lúcida seria 

inexplicável. Aí é que está, talvez a expressão seja essa: de uma maneira lúcida 

seria inexplicável (TELLES apud AA.VV., 1998, p. 37) 

Ao contrário do mistério por trás da origem do ato criativo, é totalmente claro e preciso 

para a autora o processo de criação de uma obra. Quando questionada sobre a fase de elaboração 

de seus livros, ela explica como acontece o árduo trabalho concedido à linguagem, relacionando 

tal grau de dificuldade à dificuldade imposta pelo viver:   

Passa por muitas fases de elaboração. Eu trabalho muito sobre o meu texto, é 

muito intensa a minha luta com a palavra. É impossível explicar essa luta. Eu 

sei que há outros escritores que explicam isso muito bem, eu não consigo 

fazer. Explicar, determinar e analisar essa luta é impossível. Preferiria que o 

leitor lesse um texto meu e, através dessa leitura, sentisse o trabalho que houve 

por trás, nos bastidores. Meu texto, às vezes, é muito elaborado, escrevo e 

reescrevo. A busca da palavra ideal é difícil, é um ofício difícil. É difícil 

escrever: é o que eu posso dizer. É difícil escrever como é difícil viver. 

(TELLES apud RICCIARDI, 1991, p.179) 

A quem não conhece a obra lygiana, é preciso explicar que esse comprometimento e 

essa luta não se encerram com a publicação da obra, pois, a cada nova edição, a escritora revisa 

suas criações e, quase sempre, promove alterações que, como ela mesma diz, podem até não 

alterar o principal do enredo, mas alteram o sentido da leitura. Desde muito cedo, o senso 

artístico da escritora a fez submeter sua prosa a constantes revisões, o que não denota 

especificamente sua insatisfação com os resultados alcançados, tentando com essas revisões 

chegar à “perfeição”. A nosso ver, com a insistente reformulação de seus textos, a obra de Lygia 

Fagundes Telles adquire traços de “ser vivente”, adquire marcas de organismo vivo, sofrendo 

46 Frase da poria escritora. 
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metamorfoses no decorrer do tempo e submetendo-se ao impacto das transformações próprias 

do devir. Pautando-se em valores da vida, cujo fundamento essencial é a mudança, a escrita 

lygiana se metamorfoseia buscando com isso não imitar a vida, mas transfigurar os princípios 

que a regem:   

Lygia vem submetendo sua contística a um castigo incomum, quer procurando 

o ritmo e a harmonia da linguagem, quer buscando o dinamismo interior de

suas criaturas e da fábula inventada. Esta tentativa tem levado a escritora a se 

aproximar do ritmo e da ação próprios da vida. (ATAÍDE, 1972, p. 96) 

Do ponto de vista estético, relativo à sua concepção sobre a arte, a ficcionista demonstra 

não seguir a teoria segundo a qual a obra artística constitui realidade irretocável, correndo-se o 

risco de, ao alterá-la, comprometer o conteúdo original explorado em sua concepção. Quando 

passou a “retocar” seus textos, a artista  deixou “claro que sua visão do ofício não era inocente; 

que submetia à artesania verbal duramente procurada, trabalhada e retrabalhada; que sua obra 

também estava in progress; que era enganosa a aparência de seus contos, se davam a ilusão de 

serem fáceis e fluentes” (DIMAS, 2009, p.182-183). 

Lançando um olhar de amplitude oceânica sobre a produção lygiana ‒ tendo em vista 

seus temas, suas personagens e os recursos estilísticos que lhe são caros ‒, ousamos dizer que 

Lygia Fagundes Telles não objetiva testemunhar o seu tempo, mas, sim, as manifestações e os 

valores da vida que, identificados e simbolizados nos eventos e elementos ao seu redor, a 

escritora avalia numa perspectiva dionisíaca. Em outras palavras, todo o seu fazer literário se 

edifica buscando representar os sentidos e movimentos comuns ao viver, realidade que sua 

consciência artística capta a partir de uma perspectiva quase “instintiva”, como revelam suas 

palavras:   

Medito sobre tudo isso, anoto pesquisas, analiso experiências, pois 

evidentemente sou também atraída pelo canto da sereia experimentalista, 

procurando nela um provável instrumental que me auxilie no aperfeiçoamento 

de minha “escritura” (para usar uma palavra moderna!). Mas a verdade é que 

quando me sento para escrever, sozinha e em silêncio, tudo quanto é fórmula, 

cálculo, modelos estruturalistas ‒ tudo, tudo é posto de lado. Esqueço. Estendo 

minhas antenas e como um inseto subindo pelo áspero casco de uma árvore 

faço minha escolha e sigo meu caminho (TELLES apud COELHO, 1975, p. 

XIV) 

Isso não significa dizer que sua criação não siga princípios técnicos e estilísticos, sendo 

fruto de impulsos criativos anárquicos, concepção que até mesmo impossibilitaria a abordagem 

de sua obra completa em um trabalho acadêmico como o nosso. Na realidade, estamos 
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afirmando que a consciência artística da ficcionista recorre a técnicas e a expedientes estilísticos 

para com eles transfigurar aspectos e valores próprios da vida, com isso captando traços do 

viver comum a tudo em que se manifesta a vida, partindo das figuras humanas e chegando até 

o reino mineral. Nesse ponto, o olhar da escritora se assemelha à mirada dionisíaca que,

desejosa de se debruçar sobre todo o viver, tenciona abarcar a vida em sua plenitude (seção 

1.1). Ivan Marques tangencia essa discussão quando, ao comentar a obra lygiana, refere-se à 

“sua particular atenção ao mundo animal, especialmente a insetos como formigas, borboletas, 

moscas, ou aracnídeos como aranhas e escorpiões, cuja presença se cruza com a dos homens 

compondo, no dizer de Silviano Santiago, ‘um amálgama estilístico original, que é marca 

registrada da ficcionista’”  (Marques, 2012, p. 96-97).  

Até mesmo com suas personagens a escritora mantém uma relação de interdependência 

de forças, traço fundamental da essência da vida, segundo a artista, também os seres fictícios 

anseiam por certa parcela de vida: 

As personagens são como vampiros, cravam os caninos na nossa jugular e 

quando amanhece, voltam aos seus sepulcros até eu anoiteça de novo. O fim 

do livro seria a pedra que ponho sobre esses visitantes. Definitivamente? Não. 

Um dia, de repete, com outro nome e outras feições e em outro tempo volta 

mascarada a mesma personagem, elas gostam da vida. Como nós. (TELLES, 

2009, p. 297)  

Apesar de reconhecido e analisado por diferentes vozes críticas, foi Fábio Lucas quem 

melhor conseguiu sintetizar verbalmente o prisma com que a escritora se volta para o mundo, 

tentando representar a manifestação de vida nele existente:   

Na verdade, a escritora quis denominar o seu convívio com as leis mais 

profundas do cosmo, numa visão panteísta, em que os seres animados e 

inanimados são mensagens encobertas. Trata da presença de sortilégios, do 

sagrado e da divinização da natureza. Vê-se ali como a literatura moderna 

recolhe o espólio das religiões ou sabe explorar os estados místicos 

experimentados na solidão. Ou, quem sabe, como a ficção absorve as 

consequências intelectuais da percepção (LUCAS, 1999, p.14) 

Também está relacionado à consciência panteísta de sua obra o fato de os textos de 

Lygia Fagundes Telles serem carregados de imagens simbólicas oriundas da natureza, pois 

compartilhamos com todos os seres viventes, sejam eles plantas ou animais, a sujeição total às 

forças poderosas e contraditórias da vida. Na imagem de uma formiga que “levava as mãos à 

cabeça, como uma pessoa desesperada47” ou de uma barata que, tentando se esconder, revela 

47 Trecho do conto “As formigas”. 
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“o mesmo humano desespero na procura de um abrigo48”, o que se busca não é a imitação da 

vida, mas a transfiguração dos valores essenciais que norteiam o viver, traço marcante do 

processo metafórico lygiano. Concernente a essa realidade, são significativas as palavras de 

José Paulo Paes a respeito dos recursos metafóricos a que a escritora recorre:    

É admirável a naturalidade com que a arte de Lygia Fagundes Telles costuma 

recorrer aos poderes de condensação da metáfora e do símbolo. Não os vai 

buscar fora das situações narrativas, mas agencia-os dentro delas mesmas, 

nalgum objeto ocasional que passa a ser uma corporificação ad hoc ou um 

correlato objetivo delas. Não se trata, pois de adornos de linguagem, mas de 

imagens em abismo ou sínteses miniaturais das linhas de forças da ação 

dramática, cujos significados vêm ampliar com um leque de conotações (1998, 

p. 74).

Mesmo dedicando tratamento especial a outras manifestações de vida, é na natureza 

humana e nas suas vicissitudes que se encontra a tônica da abordagem dessa artista: “Lygia 

comporta-se segundo as necessidades da natureza humana. Sua narrativa procura refletir esta 

natureza. A sondagem psicológica e o exame técnico podem ser feitos verticalmente, pois a 

tanto se presta a ficção” (ATAÍDE, 1972, p. 106). Mas, na análise dessa natureza humana, a 

escrita não intenta distanciar o indivíduo humano dos demais seres, ao contrário, encontra nele 

o que de há de animal, de instintivo, de natural. Discutiremos esse aspecto mais adiante, quando

abordaremos a metamorfose zoomórfica identificada em algumas narrativas da escritora. 

Espelhando-se nos valores e preceitos fundamentais do viver, a paulistana, no decorrer 

dos seus mais de 70 anos dedicados à escrita, compôs seu universo poético que, tal como a vida, 

é marcado pela diversidade. No seu constante e diversificado criar, Lygia Fagundes Telles 

demonstra quão válida e realista se faz a perspectiva de metafísica de artista intuída por 

Nietzsche, pois, na capacidade de criar tamanha variedade de personagens, ela reproduz o 

movimento da vida em sua eterna vontade de poder, desejo incessante de vir a ser, de se 

reinventar a cada momento e movimento:   

A primeira característica que encontramos quanto às personagens é a 

capacidade que a contista revela de criar novos seres, de um lado, e de 

reinventar novas atitudes para personagens já criadas, de outro. Normalmente 

quando se trata de protagonistas ou antagonistas, aqueles em torno dos quais 

gira a ação conflituosa, há nova criação a cada nova narrativa (ATAÍDE, 1972, 

p. 100).

48 Trecho do conto “Verde lagarto amarelo”. 



62 

Com o trabalho acurado dedicado à linguagem e à estrutura de seus escritos, Lygia 

Fagundes Telles expressa-se de maneira clara e límpida, mesmo promovendo discussões 

profundas, tematizando pontos nevrálgicos da condição humana, com isso, sua narrativa se 

torna acessível a diferentes públicos. A leitura de seus textos flui naturalmente, não existindo 

barreiras que impeçam ou dificultem a total entrega do leitor àquilo que lê, apesar de se estar 

lendo, por exemplo, sobre um assassinato passional ricamente planejado, como acontece em 

“Venha ver o pôr-do-sol”49, um de seus textos mais famosos. Mas se enganam aqueles que 

acreditam estar diante de uma literatura “fácil”, isso porque a limpidez da linguagem é uma 

máscara apolínea, o véu de Maia que, depois de transposto, “não nos proporciona a recompensa 

de uma resignação confortável ou da conciliação enlevante com a realidade, pelo contrário, 

obriga-nos ao constante confronto com a comoção e mostra-nos os desvios da razão, facilitando 

nosso mergulho no desconcertante mistério da vida” (RÉGIS, 1998, p. 84). Depende do leitor 

e da sua capacidade de leitura, a possibilidade de se prender a esse primeiro nível de 

contemplação estética ou alcançar o segundo, mergulhando mais profundamente no âmago da 

prosa lygiana. Carlos Drummond de Andrade, em carta à amiga Lygia Fagundes Telles,  

traduziu perfeitamente as possibilidades de fruição do texto dessa artista.  

Quem quer simplesmente uma estória tem quase sempre uma estória. Quem 

quer a verdade subterrânea das criaturas, que o comportamento social disfarça, 

encontra-a maravilhosamente captada por trás da estória. Unir as duas faces, 

superpostas, é arte da melhor. Você consegue isso.  (DRUMMOND, 2009, 

p.198).

Se, por um lado, sua técnica pode ser comparada ao trabalho de uma bordadeira que, de 

um lado do bastidor camufla o emaranhado de pontos e de linhas, deixando visível, na 

superfície, apenas o desenho límpido, traçado por seus belos e precisos pontos, por outro, no 

plano do conteúdo, ela assume postura equiparada à do arqueólogo, perquirindo os subterrâneos 

da essência humana. Cada vez mais fundo, ela insiste na investigação dos anseios que norteiam 

nossa essência mais íntima e, por isso, universal, “calcada nos elementos psicológicos e 

naturalistas da ficção tradicional brasileira” (ATAÍDE, 1972, p. 97).  

Na investigação do mistério da vida e do impacto dela sobre o indivíduo humano, a 

escritora lança mão de recursos estilísticos que marcam todo seu tecido textual, tornando-os 

uma espécie de constantes simbólicas que se repetem nos enredos, nos temas, nas estruturas e 

49 O texto descreve o assassinato de uma jovem pelo seu antigo namorado que, movido por ciúmes, planeja e 

comete o crime.  
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na linguagem de seus textos. As linhas de força mais marcantes desse estilo lygiano foram 

expostas por Fábio Lucas (1999) em A ficção giratória de Lygia Fagundes Telles, onde o crítico 

chama a atenção também para a poeticidade da escrita lygiana:  

O seu texto é enriquecido por uma franca tendência à poesia. Lygia sempre 

foi uma grande leitora de poemas. Há, na sua prosa, largo espaço para a poesia, 

quer na esfera puramente verbal, cheia de ritmo e musicalidade, quer na 

escolha dos temas e das situações, pontilhados de mistério (LUCAS, 1999, p. 

13). 

Totalmente em conformidade com seu estilo, a essência poética de seus escritos não se 

volta apenas para elementos belos e sublimes, a escritora, com seu olhar lírico, descobre o 

poético onde ele não tende a ser encontrado: “O mais das vezes, o lirismo de Lygia envolve as 

coisas do dia-a-dia que é a base da sua ficção”(SILVERMAN, 1981, p. 184). Essa marca de 

poeticidade é ainda mais intensa nos relatos confessionais, “neles desponta quase sempre a 

subjetividade hipertrofiada de um ‘eu’ narrativo que se comporta também como eu lírico, 

tamanha é a voltagem poética envolvida em seus registros e percepções” (MARQUES, 2012, 

p. 93). Em mais de um momento, ao longo deste trabalho, analisaremos passagens

confessionais, estudando como elas nos revelam princípios basilares do dionisíaco, sugeridos 

pelas tensões expressas por essas falas, muitas vezes, internas. As percepções do mundo e de si 

mesmas são reveladas por personagens que desejam falar, elas têm consciência do poder das 

palavras e, dirigindo-se a outros ou a si mesmas, tecem discursos complexos e reveladores.    

Lygia apresenta as suas variadas personagens através de uma cuidadosa 

manipulação de artifícios tradicionais. Seu pendor para a abordagem 

psicológica – para um “clima de tensão” – naturalmente valoriza o 

pensamento acima da ação. Daí a ênfase que ela coloca no monólogo (interior) 

– tanto direto como indireto – e no diálogo. Através dele as personagens

tendem a definir-se mutuamente, nas suas recíprocas impressões 

(SILVERMAN, 1981, p. 174) 

Em meio ao emaranhado de imagens sugestivas e poéticas, algumas parecem estabelecer 

entre si certa cumplicidade, elas aparecem frequentemente dividindo os mesmos ambientes e 

sendo reiteradamente aproveitadas nos enredos da escritora. Esse recurso simbólico se torna de 

tal modo relevante a ponto de seu valor ser semelhante à importância concedida à criação das 

personagens: “O emprego do simbolismo em toda a sua ficção é particularmente claro e 

definido como instrumento indispensável para o desenvolvimento do tema. Tanto quanto as 

personagens” (SILVERMAN, 1981, p. 181). Por meio desse recurso imagético, muitas vezes 

são sugeridos ou evidenciados conflitos e tensões vividos internamente pelas personagens.  
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Cheia de ambiguidades, frases e diálogos sinuosos, finais em aberto, personagens e 

eventos misteriosos, a literatura de Lygia Fagundes Telles não se mostra comprometida com à 

“lógica” existencial, buscando a todo custo estabelecer princípios de causa e consequência. 

Conforme exposto no título que nomeia esta parte de nossa exposição, a escritora aposta na 

palavra, numa espécie de jogo onde ela, como jogadora experiente, aposta todas suas fichas não 

naquilo que elas denotam, mas naquilo que podem sugerir ou, até mesmo, esconder.  

A maior preocupação de Lygia Fagundes Telles é enunciar essa condição de 

mistério da palavra, principalmente da palavra poética, as analogias do 

conhecimento, os elos que vão se encaixando na memória, formando um 

tecido simbólico que causa assombro, pelo ineditismo, e reflexão, pela 

qualidade humana retratada. Sua narrativa questiona a ambiguidade do 

aparente para dar forma à realidade em mutação constante da consciência 

(RÉGIS, 1998, p. 87) 

Não há compromisso com o desvendamento do desconhecido, existe apenas a 

insistência em representá-lo, ou seja, exprimir esteticamente a essência misteriosa em torno do 

viver:  

Lygia é uma escritora que trabalha com mistérios e com pequenas revelações. 

Porém não se entenda errado: sua escrita não é religiosa, nem mística. Se há 

religiosidade, é no modo como ela escava a banalidade em busca de seu miolo. 

Se há misticismo, ele esconde em sua inclinação para valorizar as zonas 

subterrâneas da existência (CASTELLO, 2009, p.170) 

Daí a necessidade de se retomar a estrutura mítica, em que a abundância de imagens 

simbólicas promove um misto de narração50 e poesia, um campo em que quase tudo aparece 

sugerido e nunca elucidado. A dúvida ‒ e não a certeza ou a verdade ‒ é a tônica do texto dessa 

escritora, dúvida que também apazigua e acalenta a alma humana. A paixão pelo ambíguo é 

consciente e motivo de orgulho para essa escritora: “O bonito na história é a ambiguidade, a 

indecisão, a dúvida em relação à personagem. Esse tipo de literatura me apaixona e é isso que 

eu espero ter, em alguns contos, conseguido atingir” (TELLES apud MOURA, 1996, p. 125). 

Não somente nos contos como também nos romances, essa ambiguidade é alcançada com 

maestria, demostrando que a escritora, apesar de estar a par das técnicas e dos valores estéticos 

em voga, opta por manter-se fiel ao seu estilo: 

50 Conforme é exposto na obra Dicionário de teoria da narrativa, o termo “narração” é usado em diferentes 

acepções, o que lhe gera certa polissemia. No decorrer deste trabalho, usamos a palavra para definir o “processo 

de enunciação narrativa”, isto é, com essa palavra nos reportamos ao ato de narrar e não à narrativa em si, resultado 

desse ato. 
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O enredo orgânico é o comum da escritora. Dentro dele ela realiza um perfeito 

trabalho artístico, sem compromissos com o passado literário ou com qualquer 

corrente contemporânea. O compromisso de Lygia é com sua arte, com o rigor 

que tem na montagem da fábula e da ação, em que vivem suas personagens 

(ATAÍDE, 1972, p. 100). 

No decorrer desses longos anos de criação literária, tornaram-se facilmente 

reconhecíveis os lugares-comuns lygianos. Ainda que eles sejam os mesmos, essas constantes 

foram recebendo, com o passar dos anos, tratamento diferenciado, sofrendo o impacto do tempo 

num processo de metamorfose incessante. A ficcionista não se rende a modismos, defendendo 

não ser essa a saída para se produzir boa literatura: “E veja que ainda procuro seduzir o leitor, 

dourar a pílula. Mas também não vou apelar, como muitos, fazendo autoajuda disfarçada de 

literatura!” (TELLES, 2005, p.55). A respeito dessa tendência literária, a autora é taxativa:  

As pessoas não veem o que não querem. O desamparo do homem está no meu 

texto. Claro que não vou fazer como os americanos, lançar livros do tipo 

“Como conseguir amigos”, “Como vencer na vida”... Não. meus livros não 

são manuais de otimismo. A forma que encontro é ambígua, indireta. Vou por 

caminhos tortos senão, o leitor não se interessa. Ele não quer saber de 

conselhos, ele quer imaginar. Sonhar. A sedução da palavra. Quer ver numa 

personagem alguma parte dele. (TELLES apud LUCENA, 2001a, p. 200-201) 

Retratando esse desamparo humano, temas como solidão, desencontro, rejeição e perdas 

constituem bases elementares dos enredos lygianos, sendo discutidos tanto na narrativa curta 

quanto longa. Intitulada Histórias do desencontro (1958), uma de suas primeiras obras aborda 

especificamente esse misterioso traço do viver. Nos desencontros com que a vida nos 

surpreende, percebemos a ausência de lógica da existência e, somente por meio de uma postura 

dionisíaca, o indivíduo humano pode se recompor diante de seu esfacelamento, buscando um 

mínimo de força com que continuar lutando.  

Na sua sucessividade, os desencontros da vida humana como que apontam, no 

limite, para o núcleo da desração ou absurdez nos assuntos do mundo. 

Todavia, para poder viver, cada um de nós tem de introduzir, nessa absurdez, 

algum tipo de ordem ou lógica, a fim de criar o que os filósofos chamam de 

um “mundo para si”. Se bem não possamos escolher o mundo a que nos atira 

a fatalidade do nascimento, podemos ao menos escolher que atitudes assumir 

diante suas situações problemáticas. (PAES, 1998 , p.71) 

Ao retratar tão diferenciadas experiências de infelicidade, sua obra, no conjunto geral, 

compõe um variegado painel de existências “desajustadas”, incontáveis possibilidades de se ser 

gauche na vida:    
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a obra de Lygia Fagundes Telles inclui-se na linhagem das que fixam a 

angústia contemporânea, o desencontro dos seres. Povoado de seres 

aparentemente normais, comuns, mas no fundo desajustados, frustrados ou 

fracassados, seu denso mundo de ficção desvenda a oculta angústia individual 

provocada pela barreira que se levanta entre o ‘eu’ e a aventura coletiva, num 

mundo absurdo e caótico, sem causa nem finalidade. (COELHO, 1975, p. 138) 

 

Em contato com esse universo poético povoado por personagens angustiadas, vitimadas 

pelos mais variados motivos, é comum que o leitor tenha a impressão de se deparar com certa 

concepção pessimista de mundo, visão tendenciosa ao desencorajamento do indivíduo humano. 

Interpretação equivocada da obra, típica do leitor pouco habituado à leitura e que, por isso, fica 

preso ao superficial, não compreendendo o que a literatura de Lygia Fagundes Telles “tem de 

mais forte [...] o poder ‒ discreto, sutil ‒ de penetrar nas entrelinhas da vida. Suas histórias 

devem ser lidas não pelo que dizem, mas pelo que subentendem. Pelo que escondem. As 

entrelinhas ‒ e não o político ou o social ‒ são o verdadeiro objeto de sua escrita” (CASTELLO, 

2009, p.171).  

Ultrapassada a suposta atmosfera pessimista, revela-se o caráter trágico da escrita lygiana 

que, em sua dualidade de valor, afirma completamente o viver, não podendo ser entendida como 

pessimista. A escritora reconhece tal perspectiva dicotômica de valores que a move e que se 

projeta em seus escritos:     

Acontece que sou informada e o informado é naturalmente um pessimista. Eu 

leio os jornais, os livros. A diferença é que eu sou uma pessimista com 

esperança, apesar de a esperança ser vaga, mas ainda permanece comigo. Essa 

esperança enviesada também aparece nos meus escritos. Mas essa esperança 

minha é de quê? Também não sei ... uma vaga esperança, como disse 

(TELLES apud LUCENA, 2001b, p.9) 

 

A marca de esperança, expressa pela obra lygiana, advém do duelo de forças que, 

simbolizado nas mais diversificadas tensões, atravessa toda a sua obra. Ao contrário do que 

possa parecer, a sabedoria trágica não constitui concepção essencialmente pessimista porque, 

no incessante duelo entre as forças originais do viver, quem vence é a própria vida, fortificando-

se cada vez mais por meio da luta. Essa perspectiva é expressa, por exemplo, na seguinte 

passagem retirada do romance Verão no aquário. Ao deparar-se com um quadro de Van Gogh, 

no qual havia uma rosa em tom semelhante à pele de sua mão, Raíza, a protagonista do livro, 

lê na imagem das pétalas o sentido trágico e otimista do viver e, diante da pintura, a jovem 

declara: “Havia esperança? A resposta vinha do sangue que as pétalas gretadas iam vertendo: 

enquanto houver desespero, diziam elas, haverá luta. E na luta está a salvação” (TELLES, 2010, 
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p.71). O que Raíza intui diante do quadro de Van Gogh, o leitor precisa intuir na leitura da obra

lygiana, não se trata de “aprendizado” racional transmitido por meio de conceitos, a sabedoria 

se instaura na contemplação/experimentação da vida transfigurada pela arte, trata-se de uma 

epifania estética, não religiosa. 

Negando essa concepção pessimista com que compreendem sua escrita, Lygia Fagundes 

Telles afirma amar a vida, “com seu grão de imprevisto e de loucura” (TELLES apud 

COELHO, 1975, p. xii), mas reconhece que essa variação do viver a impacta, gerando nela 

certo grau de exaustão derivada justamente da luta empreendida, luta com que o viver se 

mantém vivo e fortalecido: “Às vezes essas oscilações me deixam exausta. Mas é uma exaustão 

que vem da luta, e tudo que vem da luta é bom, é estimulante, é saudável” (TELLES apud 

COELHO, 1975, p. xii). Em seguida, a escritora explica em que sentido é a luta empreendida: 

“Não, não sou agressiva. Minha luta nunca foi nesse sentido da agressão. Tem sido sempre uma 

luta vital, existencial... talvez mais comigo mesma” (TELLES apud COELHO, 1975, p. xii). 

Tanto nessas palavras quanto em seus enredos, o valor dessa luta dialoga diretamente com o 

dito nietzschiano intitulado Da escola de guerra, segundo o qual “o que não me mata me torna 

mais forte” (NIETSZCHE, 2013, p. 19). Metaforicamente tanto “luta” quanto “guerra” referem-

se ao duelo de forças dos quais se origina a vida e por meio dos quais a vida se mantém 

fortalecida, por isso, Nietzsche chega à conclusão de que “Renuncia-se à grande vida quando 

se renuncia à guerra ...” (2013, p. 45). Grande parte das personagens lygianas expressam 

consciência de mundo semelhante.   

Há pouco, recorremos ao discurso de Raíza, protagonista de um dos romances da 

escritora. Retomando a imagem dessa personagem, colocamos em debate a questão da mulher 

ou da cosmovisão feminina que, elaborada como é, contribui para um dos aspectos mais 

marcantes da obra em estudo. 

Dentre as inúmeras tensões que Lygia Fagundes Telles estabelece em sua obra, destaca-

se esta que ‒ elegendo a personagem feminina como principal voz narrativa e fazendo dela o 

arauto da sabedoria trágica ‒ opõe a consciência de mundo expressa pela mulher àquela de 

ordem científica fortalecida pelo substrato cultural essencialmente patriarcal, por isso 

simbolizada pela voz masculina. Desse modo, a artista instaura outra rica dualidade opositiva a 

marcar sua escrita, aquela em que, num sentido mais amplo, a mulher (dionisíaco) se opõe ao 
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homem (apolíneo)51. De certo modo, essa dualidade reconstrói esteticamente aquilo que, no 

campo cultural, outrora fora o menadismo grego, quando as mulheres seguidoras de Dioniso, 

durante cultos e ritos em honra ao deus, comportavam-se de maneira selvagem, opondo-se 

completamente aos padrões pregados e defendidos pela pólis. Semelhante às mênades 

dionisíacas, inúmeras personagens femininas lygianas se opõem ao status quo de nossa cultura 

fundamentalmente apolínea, cujos valores morais e religiosos tendem a privilegiar o homem e 

depreciar a mulher, aprisionando-as em “espartilhos” limitadores de suas existências. 

Personagens femininas como Ana Clara52, Daniela e Adriana53 são suficientes para corroborar 

nossa leitura, pois presentificam o dionisíaco com suas ações equiparadas àquelas das servas de 

Dioniso. Não apenas essas três citadas, mas os seres fictícios femininos lygianos em geral 

tendem a ser mais intensos, vivendo com maior densidade tanto a alegria quanto a tristeza do 

existir. Às personagens masculinas, resta uma posição mais discreta, não apresentando 

vivacidade semelhante à das mulheres.       

Curiosamente, as personagens masculinas de Lygia não apresentam contornos 

tão definidos como as personagens femininas. Antes aparecem como signos 

designativos de função social ou de papel, como símbolos de poder, de riqueza 

ou de status. Não dispõem da vibração e das nuances das personagens 

femininas. (LUCAS, 1999, p.13-14) 

O fato de personagens femininas serem mais bem construídas, porém, não significa que 

a escritora se dedique mais à elaboração delas do que à elaboração das masculinas. A ficcionista 

compromete-se do mesmo modo com ambas, mas reconhece sua maior proximidade com o 

universo feminino, podendo, assim, ir mais fundo na consciência de mundo da mulher, lançando 

raios de luz naquelas zonas escuras que a consciência masculina jamais conseguiria visitar. 

Quando questionada se acreditava ou não naquilo que é definido como literatura 

feminina, Lygia reafirmou seu compromisso com uma essência universal, para além de questões 

sexuais:  

“Não ponho esse divisor de águas. Existe, sim, um tipo de literatura escrita 

por mulheres, com características próprias. Há, digamos assim, uma 

insistência nos temas da mulher. A escritora, por estar mais próxima da alma 

feminina, vai mais longe em certos aspectos ao lidar com personagens de seu 

sexo. Mas a verdade é que ela tem obrigação de ir longe também com 

personagens masculinos” (TELLES, 1996, p.125). 

51 Não buscamos com isso dizer que a mulher deve ser sempre lida como representativa do dionisíaco, assim como 

o homem não será sempre apolíneo. Propomos essa relação numa perspectiva mais ampla e cultural, considerando

não a mulher e o homem, mas o valor do discurso de ordem patriarcal e aquele de essência matriarcal. 
52 Uma das protagonistas de As meninas.  
53 A primeira é personagem do conto “O jardim selvagem” e a segunda, do conto “A medalha”.  
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 A obra lygiana presenteia o leitor com uma extensa lista de personagens femininas 

marcantes, seres fictícios de grande profundidade e representatividade. No entanto, a respeito 

dessa temática relacionada à questão de gênero, defendemos opinião diferente daquela seguida 

por grande parte da fortuna crítica lygiana. 

É fato que a escrita lygiana promove realmente imersão mais complexa no universo 

feminino e que, graças a isso, tenhamos acesso à cosmovisão da mulher voltada para a 

experiência de vida desses indivíduos, num processo de conhecimento e (re)conhecimento de 

suas marcas de feminilidade, antes desconsideradas ou inferiorizadas pela cosmovisão do 

homem. Concordamos que essa leitura tem sido amplamente estudada e defendemos a 

importância dela para os campos artístico, teórico e social. Porém, seguindo as linhas de força 

norteadoras desta pesquisa, consideramos redutor interpretar o sentido dessa cosmovisão 

feminina, balizando somente com valores estruturados sobre o “espírito científico”, por isso 

propomos uma perspectiva que dialogue com os valores da vida, em sua essência trágica.  

Se para a sabedoria trágica a vida depende da oposição entre forças, o mundo ocidental 

não apenas perdeu sua consciência trágica quando reprimiu Dioniso, mas quando também 

silenciou a mulher, privando-a de avaliar o viver em oposição à avaliação masculina54. Em 

outras palavras, ao definirmos a cosmovisão masculina como única referência valorativa do 

viver ‒ dando nome às coisas a seu bel prazer ‒, impedimos a composição da dualidade trágica 

que depende da oposição de valores. Desse modo, a única perspectiva valorativa existente, 

aproveitando-se de sua vantajosa situação, autodefiniu-se como verdade, tornando-se único 

princípio avaliador, privando a vida de receber novos sentidos. Em síntese: a verdade se 

sobrepôs ao perspectivismo.  

A cosmovisão feminina lygiana, para nós, impõe-se enquanto perspectiva de avaliação 

da vida em oposição à masculina. Diante dessa possibilidade de avaliar o mundo circundante, 

essa consciência feminina não se volta exclusivamente para si, mas para toda a vida dentro da 

qual ela também se encontra como elemento a ser avaliado. Com isso, a mulher tem a chance 

de conceder valor a si mesma, segundo sua própria perspectiva: “Sempre fomos o que os 

homens disseram que nós éramos. Agora somos nós que vamos dizer o que somos – declarou a 

personagem do meu romance As meninas” (TELLES, 2010a, p.192). Na obra de Lygia 

54 A riqueza da consciência trágica não é a oposição em si, mas o caráter ambivalente da avaliação, ou seja, nenhum 

dos dois é verdadeiro, assim como nenhum deles é falso, ambos constituem apenas perspectivas diferenciadas 

usadas para conceder valor a algo, neste caso, à vida.  
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Fagundes Telles, em vez de vivências ou experiências femininas, conhecemos vivências e 

experiências avaliadas pela consciência feminina, alterando essencialmente o sentido último de 

sua voz, pois agora a mulher pode também nomear ou (re)nomear as coisas do mundo55. 

Opinião semelhante é exposta nas seguintes palavras de Cristina Ferreira Pinto:   

O enfoque sobre a problemática vivida por personagens femininas, entretanto, 

não limita a perspectiva temático-filosófica da obra, pois através da mulher a 

autora oferece possibilidades mais amplas de reflexão sobre a condição 

humana. A mulher, como indivíduo social, é expressão do seu grupo, da 

coletividade. (1990, p. 111). 

 

Vem daí a constante resistência das personagens lygianas, em especial as femininas, à 

ordem estabelecida, criando suas próprias regras e valores: “Não prescrevem normas de 

conduta; alinham-se tão só por um código de valores. Em nenhum caso é-lhes preciso explicitar 

o alinhamento, que decorre da própria perspectiva por que a ação dramática é nelas vista” 

(PAES, 1998, p. 74). 

Embora as mulheres lygianas vivenciem realidades tipicamente femininas, seus 

conflitos são, na realidade, de caráter universal, próprios da condição humana, são dilemas em 

sua maioria sem vínculo com noções de gênero, de idade e de classe social, tornando a 

consciência feminina o prisma a partir do qual são valorados os mais profundos dramas da 

existência humana. 

Para finalizar esta seção, mas ainda no tocante à construção de valores, é preciso dizer 

que tanto a cosmovisão feminina quanto a ausência de engajamento social na sua obra 

contribuíram para a criação de uma visão rasteira acerca dos escritos de Lygia Fagundes Telles. 

Em especial nos ambientes acadêmicos ‒ universo em que o “espírito científico” reina soberano, 

impondo suas “verdades” e estabelecendo a sua versão do canônico ‒, há o questionamento 

acerca da profundidade ou não da escrita lygiana. Infelizmente no panorama literário atual, 

tende-se a conceder valor superior aos escritores mais engajados, que explorem discursos e 

personagens representantes de uma fração das várias condições sociais vividas no cotidiano, 

numa busca constante do espelhamento entre a arte e a realidade, tendo ainda como norte a 

concepção mimética da Antiguidade. Com isso, o escritor que não tenha como tônica de sua 

escrita esse engajamento social pode ser vítima de críticas severas, acusado de não estar atento 

ao mundo e às especificidades da sociedade atual. 

                                                           
55 Fazemos referência à passagem bíblica em que Adão, a pedido de Deus, dá nome a todas as coisas antes do 

aparecimento de Eva, não havendo, pois isso, a participação feminina na nomeação das coisas.  
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Enganam-se aqueles que, diante da clareza da linguagem e da abordagem de um 

cotidiano quase banal, pensam tratar-se de uma literatura fácil ou de pouca densidade. Nada na 

escrita lygiana soa superficial, o próprio esforço e a lapidação com que essa máscara apolínea 

é edificada são comprovações do laborioso processo de carpintaria que, submisso à consciência 

de uma artista dionisíaca, submete os textos a constantes revisões, fazendo-os passar por 

constantes metamorfoses.  

No compromisso com a forma e na contenção dos exageros, as atmosferas urdidas por 

Lygia Fagundes Telles são verdadeiros templos apolíneos, estruturas construídas sob medida e 

que, a golpes de cinzel, impõem à matéria bruta da vida uma forma límpida e equilibrada. No 

entanto ‒ retomando as perspectivas do jovem Nietzsche ‒, por trás dessa máscara apolínea, 

esconde-se o fundamento dionisíaco, tornando-se necessário romper a barreira da aparência 

para compreender a fundo o caráter trágico desse jogo estético elaborado pela genialidade 

artística: “a literatura de Lygia, [...] não é um simples retrato do mundo, e sim uma escavação 

sutil sob a crosta da existência” (CASTELLO, 2009, p.170).  

Lygia Fagundes Telles aprendeu com o pai a ser uma jogadora, ela aposta na palavra, 

trabalhando-a com maestria e incentivando o leitor ao erro de a pensar que tudo ali é 

comedimento e transparência, expressos pela estrutura textual filigranada: “Tudo muito 

pontual, muito preciso, muito na mosca. Nenhuma entrada que ameace drama. Tudo muito 

disfarçado, tudo muito sorrateiro” (DIMAS, 2009, p.181). No entanto, como já dito, trata-se de 

uma máscara e, depois de superá-la, o leitor se depara com toda a dor, o sofrimento e as 

contradições próprias da vida, verdadeira essência dionisíaca ali servindo de sustentáculo 

àquela edificação apolínea. É dessa dualidade que emana o fundamento trágico da escrita 

lygiana. Enquanto trabalha insistentemente a linguagem e a estrutura de seus textos, 

concedendo a eles contornos apolíneos, a escritora camufla a face contraditória e angustiada da 

vida, ela traveste a natureza selvagem do dionisíaco. Ao defendermos a tragicidade da obra 

lygiana, apoiamo-nos no conceito de trágico proposto por Nietzsche, para quem o fundamento 

trágico encontra-se representado na dualidade opositiva e, ao mesmo tempo, complementar 

entre as forças fundamentais da vida, mas que, no plano estético, são simbolizadas pelo apolíneo 

e o dionisíaco. Na obra da escritora em estudo, é possível perceber a interdependência entre as 

duas forças estéticas que, apenas quando conjugadas, podem presentificar o real valor da 

sabedoria trágica, princípio de sabedoria outrora norteador da relação do homem com a vida, 

levando em consideração valores afirmadores do viver em toda sua contradição, sem seleções 

e avaliações morais, ou seja, numa consciência de mundo para além do bem e do mal. 
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Somente quando descoberta a vertente dionisíaca da poética lygiana, é possível 

compreender o aspecto trágico de sua escrita. É no intuito de evidenciar essas marcas que nos 

lançamos nesta pesquisa. Surge daí a importância da imagem de Dioniso, esse deus que renasce, 

que se metamorfoseia e se impõe, onde quer que vá. Mesmo infelizes e angustiadas, as 

personagens lygianas não são desertoras, elas não abandonam a vida fazendo desta sua única 

saída, ao contrário, elas lutam, tornando-se símbolos de resistência e de vontade de poder. No 

duelo contra os valores culturais propagados pela moral, pela ética e pela religião, os seres 

lygianos representam a parte (força) perdedora e, por isso, é flagrante sua desilusão, por isso 

eles tendem a assumir esse posto de seres marginais, na contramão dos valores ou posturas 

tradicionais. Essa condição é traduzida nas seguintes palavras de Raíza: “‒ Estamos doentes, 

Marfa, apenas isso. Há um germe instalado em nós mas agora resolvi reagir, não quero mais 

esse vazio, não quero mais esse desespero, quero fortalecer minha vontade, ficar rica outra vez 

...” (TELLES, 2010d, p.121, grifos nossos). Passemos agora a uma primeira exemplificação do 

duelo de forças entre o apolíneo e o dionisíaco, dualidade trágica representada no conto “Verde 

lagarto amarelo”. 

1.4. Apolo e Dioniso: o duelo de forças opostas e complementares  

“Sou do signo de Áries, domicílio do planeta Marte. A cor do meu signo é o vermelho (a guerra), mas também 

aposto no verde. A minha bandeira (se tivesse uma) seria metade vermelha metade verde, o verde da esperança 

de mistura com a paixão não destituída de cólera ”(Lygia Fagundes Telles) 

Conforme já expusemos, a intuição reflexiva nietzschiana considera que a vida deriva 

do constante e ininterrupto duelo de forças naturais, simbolizadas na dualidade apolíneo versus 

dionisíaco. Nas primeiras obras nietzschianas56, essa relação é discutida em forma de mistério 

devido à contradição que representa, pois, apesar de conflituosa, ocorre a interdependência 

entre as forças envolvidas. Num primeiro momento, elas teriam até origens diferenciadas 

(sonho e embriaguez, respectivamente) tamanha sua diferenciação. No entanto, um pouco mais 

adiante no tempo, o filósofo propôs uma única fonte para ambas e ela seria a embriaguez. 

 Depois de ininterrupto duelo no decorrer das eras, os ímpetos originais, num momento 

de trégua, o apolíneo e o dionisíaco, amalgamados, deram origem à tragédia ática, segundo 

Nietzsche, dando o testemunho de que é na agregação e na diversidade que a vida se fortalece 

56 Referimo-nos, neste caso, à produção que se inicia com O nascimento da tragédia (1872) e se estende até a 

publicação de Humano, demasiado humano (1878).  
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intensamente. Essa dualidade conflitiva e interdependente, de caráter criador, segundo nos 

parece, está representada imageticamente em inúmeros textos de Lygia Fagundes Telles, porém 

encontra-se mais explicitamente discutida numa narrativa em que a escritora lança mão do tema 

do duplo para retratar essa polaridade de forças.  

Mais do que a desavença entre dois irmãos, o enredo de “Verde lagarto amarelo” 

tematiza a rivalidade de valores essenciais, revelando haver ali um substrato teórico relativo a 

conceitos basilares pertencentes ao campo artístico. Para nós, Eduardo e Rodolfo constituiriam 

duas personagens-conceito, cada uma delas representando um dos dois impulsos artísticos 

primordiais que, na teoria nietzschiana, receberam os nomes divinos de Apolo e Dioniso 

respectivamente.  

Antes de iniciar a análise da fundamentação conceitual representada em cada 

personagem, teceremos alguns comentários acerca do tema do duplo, expediente estético 

literário usado pela escritora para representar a dualidade conceitual entre o apolíneo e o 

dionisíaco. Facilmente identificado na obra lygiana, o duplo, em alguns textos, ora retoma 

traços de sua essência clássica, ora representa os fundamentos da cultura moderna, contexto 

que reconfigurou o valor semântico e cultural desse expediente estético.  

Sobre essa constante, explica Vera Maria Tietzmann Silva: “Essa imagem do duplo, tão 

frequente na literatura e nos contos da autora, tem suas raízes fincadas no solo fértil da 

mitologia, podendo ser encontrada sob diferentes aspectos em narrativas sagradas e profanas” 

(p. 89, 2001). A pesquisadora, em mais de um de seus estudos, faz alusão ao duplo lygiano e 

ao conto aqui analisado. Entretanto Berenice Sica Lamas foi mais longe nessa discussão, 

elegendo o duplo lygiano como tema de sua pesquisa de doutoramento, trabalho intitulado O 

duplo em Lygia Fagundes Telles: um estudo em psicologia e literatura, publicado em livro no 

ano de 2004. A partir do corpus constituído por sete contos, Lamas analisou importantes e 

diferenciadas manifestações do duplo à luz da psicologia junguiana57.   

De diferentes maneiras, esse conceito de duplicidade perpassa os contos, os romances 

e, até mesmo, os textos memorialísticos da escritora; tão intensa se faz a abordagem dessa 

temática que talvez possamos inserir o nome de Lygia Fagundes Telles na lista de escritores 

que mais exploraram o duplo em nossa literatura. Ao redor do mundo, nomes como Edgar Allan 

Poe, E. A. T. Hoffmann, F.M. Dostoievski, Jorge Luis Borges, Julio Cortazar e Carlos Fuentes 

                                                           
57 Apesar de bastante detalhada, não recorreremos à pesquisa de Lamas por não podermos esmiuçar a teoria 

junguiana no decorrer de nosso trabalho.   
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são outros amplamente reconhecidos por abordarem insistentemente e com maestria essa 

temática.  

Mesmo aparecendo recorrentemente na obra da escritora, o duplo lygiano parece sempre 

revigorado, representado por meio de diferentes técnicas narrativas e denotando valores 

também plurais. Irmãos, tapeçarias, espelhos e duplicações oníricas são algumas das 

possibilidades exploradas pela artista. Temática insistentemente repassada no âmbito da 

literatura mundial, no conto “Verde lagarto amarelo”, a escritora brasileira imprimiu 

originalidade única à discussão das dualidades essenciais, recorrendo ao duplo para representar 

a relação de Apolo e Dioniso, símbolo da essência ambivalente da arte e da vida segundo a 

vertente nietzschiana.  

No conto em estudo, a duplicidade se instaura na relação oposta entre dois irmãos, uma 

das configurações mais tradicionais e antigas com que se representa tal temática. Embora 

retome essa estrutura tão comum, a escritora resgata essa relação fraterna para discutir a 

afinidade e a interdependência entre os ímpetos artísticos apolíneo e dionisíaco. Considerando 

o elo parental entre as personagens do texto, teríamos nesse conto uma possível variação

daquilo que na mitologia grega era representado pelas figuras dos Dióscuros, os meios-irmãos 

Castor e Pólux58. Essa relação parental também está presente em narrativas de origem hebraico-

cristã, materializada nas figuras de Caim e Abel, além de Esaú e Jacó. Com base nisso, é 

indiscutível a fundamentação mitológica em que o texto se alicerça, entretanto propomos um 

olhar diferenciado acerca dela. 

 As análises que se debruçaram sobre a narrativa59, em sua maioria, buscaram evidenciar 

a tensão entre os dois irmãos a partir de aportes mitológicos, culturais ou identitários. Nesses 

estudos, o atrito entre os dois é abordado considerando a inveja de Rodolfo em relação a 

Eduardo ou, em sentido inverso, a superioridade deste em relação àquele, recuperando o viés 

analítico mais explorado no que se refere às conflituosas relações fraternas. Em vez dessa linha, 

propormos viés alternativo, relacionando as duas personagens a outra dupla mitológica, os 

58 Castor e Pólux, de acordo com a mitologia, são filhos de Leda, que deu à luz dois pares de gêmeos: Castor e 

Clitemnestra e Pólux e Helena. Os primeiros eram filhos de seu marido Tíndaro, e os segundos, de Zeus, que a 

seduzira assumindo a forma de um cisne. Além se serem meios-irmãos Castor e Pólux também não eram inimigos, 

diferenciando-se das demais duplas citadas.  
59 Cf: CAMARGO, Luciana Moura Colucci de; FILHO,  Ozíris Borges. A inveja entre irmãos em “Verde lagarto 

amarelo”. In: Interdisciplinar, Edição Especial 90 anos de Lygia Fagundes Telles, Itabaiana/SE, Ano VIII, v.18, 

jan./jun. 2013; CORONADO, Guillermo de la Cruz. O ódio caímico em Lygia e Unamuno. Letras de hoje. 

PUCRS. Porto Alegre, v.11, p. 72-99, mar. 1973.  



75 

meios-irmãos Apolo e Dioniso60, figuras que simbolizam duas distintas posturas referentes ao 

campo estético, já que ambos são deuses da arte, mas de artes diferentes. Considerando essa 

específica duplicidade, propomos que as duas imagens, em vez de ligadas a discussões 

identitárias sociais ou psicológicas, sejam representativas de uma problemática de caráter 

estético, a saber, a metafísica do artista, como proposta por Nietzsche.     

No conto lygiano, defendemos que o duplo, mais do que um tema, ascende ao plano de 

categoria de pensamento, representando imageticamente a concepção de mundo fundamentada 

na duplicidade de forças artísticas opostas que, de acordo com o filósofo, emanam da própria 

natureza. Nietzsche considerava 

o apolíneo e o seu oposto, o dionisíaco, como poderes artísticos que, sem a

mediação do artista humano, irrompem da própria natureza, e nos quais os 

impulsos artísticos deste se satisfazem imediatamente e por via direta: por um 

lado, como o mundo figural do sonho, cuja perfeição independe de qualquer 

conexão com a altitude intelectual ou a educação artística do indivíduo, por 

outro, como realidade inebriante que novamente não leva em conta o 

indivíduo, mas procura inclusive destruí-lo e libertá-lo por meio de um 

sentimento místico de unidade. (1992, p.32) 

Seguindo a interpretação nietzschiana em relação aos dois deuses gregos, propomos 

uma análise do conto lygiano em que as personagens Eduardo e Rodolfo sejam interpretadas 

como personificações atualizadas de Apolo e Dioniso respectivamente. Em nossa chave de 

leitura, nos dois personagens criados por Lygia Fagundes Telles, está representada a dualidade 

de forças originais que Nietzsche, a seu modo, considerava como dois ímpetos estéticos.  Sobre 

o valor das duas figuras divinas, Nietzsche afirma que:

A seus dois deuses da arte, Apolo e Dionísio, vincula-se a nossa cognição de 

que no mundo helênico existe uma enorme contraposição, quanto a origens e 

objetivos, entre a arte do figurador plástico [Bildner], a apolínea, e a arte não-

figurada [unbildlichen] da música, a de Dionísio; ambos os impulsos, tão 

diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em discórdia aberta e 

incitando-se mutuamente a produções sempre novas, para perpetuar nelas a 

luta daquela contraposição sobre a qual a palavra comum “arte” lançava 

apenas aparentemente a ponte(1992, p.27). 

A distinção entre os dois meios-irmãos, rastreada dentro do seio cultural grego, decorria 

do fato de ambos possuírem o título de “deus da arte”, porém cada um personificando impulso 

60 Tanto um quanto o outro pertencem à segunda geração de deuses olímpicos, ambos são filhos de Zeus com 

amantes mortais. O primeiro tem como mãe Latona e o segundo, Sêmele. Além do traço hereditário em comum, 

dois outros aspectos muito importantes estão relacionados a essas entidades: o primeiro é que, por serem frutos de 

adultério, ambos sofreram perseguição por parte de Hera, a esposa traída por Zeus. Movida por ciúme e raiva, 

Hera buscou impedir o nascimento das duas crianças, como também fez delas vítimas de sua perseguição vingativa. 
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artístico distinto do outro, situação que não os colocava em condição opositiva de caráter 

exclusivo ou dialético, na realidade, tratava-se de certa complementaridade, tornando-os 

dependentes um do outro. Mais do que isso, derivava dessa dualidade opositiva/complementar 

a força motriz responsável pelas eternas “produções sempre novas”.  

É nesse sentido que entendemos o duplo lygiano em questão, pois depende justamente 

da rivalidade entre os irmãos a força que os motiva a criar, que os impulsiona a produzir arte. 

No contraste entre as duas personagens, ou nos dois ímpetos nelas transfigurados, percebemos 

estar sintetizado o pensamento de Nietzsche, segundo o qual: 

Teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos não apenas à 

intelecção lógica, mas à certeza imediata da introvisão [Anschauung] de que 

o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à duplicidade do apolíneo e

do dionisíaco, da mesma maneira como a procriação depende da dualidade 

dos sexos, em que a luta é incessante e onde intervêm periódicas 

reconciliações. Tomamos estas denominações dos gregos, que tornam 

perceptíveis à mente perspicaz os profundos ensinamentos secretos de sua 

visão da arte, não, a bem dizer, por meio de conceitos, mas nas figuras 

penetrantemente claras de seu mundo dos deuses. (1992, p.27) 

Se a originalidade de Nietzsche não se encontra no seu método de pensar, pois ele 

retoma da sabedoria trágica essa estrutura dualística, ela se realiza na forma de representação 

de sua metafísica do artista, concedendo às figuras mitológicas de Apolo e Dioniso o status de 

manifestações impulsivas diferentes e essenciais, expressando o duplo caráter do mundo. Mas, 

em vez da rivalidade destrutiva e dialética comum ao duplo estético literário, em O nascimento 

da tragédia, a duplicidade se mostra marcada pela cumplicidade, o que se intensifica ainda mais 

em Crepúsculo dos ídolos, quando o filósofo propõe a embriaguez61 como princípio comum 

aos dois impulsos. Com isso ele evita qualquer possibilidade dialética entre as duas forças, o 

que, em sua primeira obra, poderia ser subentendido. Definindo-as como oriundas de uma 

mesma fonte, o pensamento nietzschiano mais as aproxima do que as diferencia, apesar de 

continuar defendendo a distinção óbvia entre as duas.   

O que significa a oposição conceitual que introduzi na estética, a oposição 

entre os conceitos de apolíneo e dionisíaco, ambos compreendidos como 

espécies de embriaguez? – A embriaguez apolínea mantém excitado sobretudo 

o olho, de modo que ele recebe a força visionária. O pintor, o escultor e o

poeta épico são visionários par excellence. No estado dionisíaco, por outro 

lado, o sistema inteiro de afetos é excitado e intensificado, de modo que 

descarrega todos os seus recursos expressivos de uma só vez e libera ao 

61 Em O nascimento da tragédia: ou helenismo e pessimismo, o estado de embriaguez é uma prerrogativa específica 

do impulso dionisíaco. O apolíneo e o dionisíaco vão, ao longo da obra nietzschiana, recebendo novas cores e 

tratamento.   
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mesmo tempo a força de representar, imitar, transfigurar e transformar, bem 

como toda espécie de mímica e teatralidade. (NIETZSCHE, 2013, p. 84) 

Assim como na mitologia, em que Apolo e Dioniso corporificavam concepções do viver 

bastante diferenciadas, no conto de Lygia Fagundes Telles, as personagens Eduardo e Rodolfo 

traduzem “ímpetos originais”, impulsos artísticos dos quais depende a criação. Em vez de 

morte, de anulação ou de síntese – como é comum nas narrativas em que figura o duplo, na 

maioria das vezes possibilitada pela ação sobrenatural −, o conto lygiano aponta para a contínua 

luta, movimento mantenedor da vida em seu desejo de vir-a-ser.   

Eduardo, ao visitar o irmão, acredita estar fazendo uma surpresa, mas, para Rodolfo, a 

presença do outro ali é, na realidade, um constrangimento. Eles são dois indivíduos totalmente 

diferentes, ficando nítida a distinção física, comportamental e, principalmente, psicológica 

entre eles. No entanto, como se verá mais adiante, essa diferenciação deve ser relativizada, 

porque ambos acabam sendo influenciados um pelo outro, numa relação de complementaridade 

e até cumplicidade.  

Eduardo, não satisfeito com o fato de ser mais bonito, mais bem-sucedido, mais amado 

que o irmão, sendo até o filho preferido por Laura, mãe dos dois, parte para uma empreitada 

altamente covarde, já que, como sugere o enredo, ele intenta tornar-se escritor, justamente a 

profissão que Rodolfo desempenha e, supostamente, única coisa que ele faz melhor que o outro: 

Era bonito, inteligente, amado, conseguiu sempre fazer tudo muito melhor do 

que eu, melhor do que os outros, em suas mãos as menores coisas adquiriam 

outra importância, como que se renovavam. E então? Natural que esquecesse 

o irmão obeso, malvestido, malcheiroso. Escritor, sim, mas nem aquele tipo

de escritor de sucesso, convidado para festas, dando entrevistas na televisão: 

um escritor de cabeça baixa e calado, abrindo com as mãos em garra seu 

caminho. (TELLES, 2009a, p.26) 

Desde o início do texto, são relacionadas a Eduardo características representativas  dos 

preceitos apolíneos, termos como “macio, discreto, polido, nobre, limpo, exata medida” 

presentificam a pulsão equilibrada e controlada de Apolo, tudo isso coroado pela marca da 

beleza, expressa no trecho já citado e retomada num outro momento, quando Rodolfo descreve 

mentalmente o irmão, em seguida, conversando com Eduardo sobre um de seus atributos físicos 

mais marcantes:   

Meu irmão. O cabelo louro, a pele bronzeada de sol, as mãos de estátua. E 

aquela cor nas pupilas. 

−Mamãe dizia que seus olhos eram cor de violeta. 

−Cor de violeta? 
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−Foi o que disse à tia Débora, meu filho Eduardo tem olhos cor de violeta. 

    (2009a, p.20) 

A descrição concisa com que Rodolfo descreve Eduardo leva o leitor a imaginá-lo belo, 

de traços sofisticados e de postura pomposa. E, ao relacioná-lo a uma estátua − as mãos de 

estátua −, o narrador nos possibilita regressar ao passado grego quando, em especial, os deuses 

eram representados em formas humanas por meio de estátuas de grande beleza. A figura de 

Apolo talvez tenha sido, dentro do panteão grego, aquela que mais foi reproduzida, e nessa 

constante reprodução do deus, saltam aos olhos a referência à beleza: “Apolo era representado 

como um deus muito belo, de elevada estatura, notável pelos seus longos cabelos negros, de 

reflexos azulados, como as pétalas da violeta” (GRIMAL,1993, p. 33, grifo nosso). É notável 

a semelhança entre os traços de Apolo e de Eduardo, mesmo ocorrendo uma diferenciação 

quanto à cor dos cabelos, que no primeiro são negros e no segundo, louros. Muito simbólico é 

o fato de Rodolfo fazer alusão ao “sol” na descrição que faz do irmão, isso porque este é um

dos nomes dados a Apolo. Sobre a essência solar apolínea, comenta Carolina Casarin Paes: 

Apolo, enquanto deus da experiência onírica (do sonho), é um deus ilusório. 

A luz, quando em excesso, faz apenas cegar os olhos, enganar-nos. A 

experiência iluminada e aparentemente prudente e ordenada que se apresenta 

como verdadeira é nada, senão uma falsa realidade que ilude, a partir da 

racionalidade. (2013, p.149) 

Os valores representados pela simbologia do sol e de sua luminosidade são aqueles 

expressos pelo logos, sintetizados por duas grandes máximas, reflexos das exigências apolíneas: 

a primeira seria “Conhece-te a ti mesmo” e a outra “Nada em demasia”, ambas vinculadas aos 

conceitos de medida e de individuação. A luz solar impõe ao que é visto sua forma e seus 

limites, tornando clara sua constituição aparente, isto é, sua forma.  

No texto, o sol promove impacto diferenciado sobre as duas personagens. Dentro do 

apartamento, ambos os irmãos fazem referência ao calor promovido pelo sol abrasador, mas 

Eduardo é o menos impactado, afinal a luminosidade solar apenas evidencia sua beleza, 

tornando-a mais resplandecente; ele não sofre de transpiração excessiva como o irmão. O sol é, 

na realidade, algoz para Rodolfo, pois a mesma luminosidade que ressalta a beleza de Eduardo 

é aquela que expõe e torna evidente o que, nesse irmão feio e obeso, deveria ficar escondido, 

camuflado. O calor que ele enfrenta agora reporta-o aos momentos do passado, quando se vira 

em situações humilhantes em decorrência do suor excessivo, tudo intensificado pelos 

comentários de Laura, a mãe deles: 
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Agora a camisa se colava ao meu corpo. Limpei as mãos viscosas no peitoril 

da janela e abri os olhos que ardiam, o sal do suor é mais violento do que o sal 

das lágrimas. “Esse menino transpira tanto, meus céus! Acaba de vestir roupa 

limpa e já começa a transpirar, nem parece que tomou banho. Tão 

desagradável!...” Minha mãe não usava a palavra suor que era forte demais 

para seu vocabulário, ela gostava das belas palavras, das belas imagens. 

Delicadamente falava em transpiração com aquela elegância em vestir as 

palavras como nos vestia. (2009a, p.22) 

Fica nítido o quanto Laura guarda características que a aproximam mais de Eduardo que 

de Rodolfo. No modo como se refere à forma de linguagem usada pela mãe, o narrador, de 

novo, alude à concepção de equilíbrio, polidez e pudor. Num outro momento, a identificação 

entre Laura e o filho apolíneo torna-se mais evidente. É quando Eduardo tem atitude idêntica à 

da mãe: “Era exatamente a expressão da minha mãe quando vinha me preparar para uma boa 

notícia. Rondava, rondava e ficava observando-me reticente, saboreando o segredo até o 

momento em que não resistia mais e contava” (2009a, p.25). A figura dessa mãe pode aqui ser 

relacionada à cultura helênica, berço de origem das duas figuras divinas, cultura esta que 

também concedeu a Apolo (Eduardo) posição de destaque, relegando Dioniso (Rodolfo) à 

posição marginal, verdadeiro estranho para aquele povo.  

Embora Eduardo seja um espelho em que se refletem as marcas apolíneas, certo fato 

interessante nos aponta para sua aproximação com o dionisíaco. Logo no início do texto, 

Eduardo aparece degustando uvas: 

Ele deixou a pasta na cadeira e abriu o pacote de uvas, trouxera um pacote de 

uvas roxas. 

- Estavam tão maduras, olha só que beleza - disse tirando um cacho e 

balançando-o no ar como um pêndulo. - Prova! Está uma delícia. (2009a, p.19) 

A imagem de um homem a desfrutar de um cacho de uvas é usualmente vinculada a 

Dioniso, entretanto as frutas são trazidas por Apolo (Eduardo), é ele que se delicia com elas. 

Isso aponta para o fato de que Eduardo não busca apenas se apropriar do dom de Rodolfo, mas 

também de seus gostos. Essa situação dialoga diretamente com a segunda perspectiva 

nietzschiana, de acordo com a qual os dois impulsos partiriam da mesma fonte, da embriaguez, 

o que contribui para a concepção de duplicidade complementar aqui defendida.

Assim como Eduardo é composto por elementos ligados a Apolo, em Rodolfo são 

evidentes as marcas dionisíacas, o que é feito por meio de imagens e de comportamentos 

explícitos, algo que pode ser rastreado também no léxico. Assim como o narrador se vale de 

termos apolíneos para descrever o irmão, ele descreve a si, mas dessa vez, lançando mão de 
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termos que o vinculam ao dionisíaco, são palavras e expressões como “mãos viscosas, suor, 

lustroso e gordo, desordem, meio louco”, todas guardando algum tipo de relação com o 

dionisíaco.  

Ao contrário de Apolo, Dioniso nem sempre é representado como belo. Nas descrições 

míticas e, principalmente, nas artes plásticas, esse deus tende a ser visto em sua forma humana 

como indivíduo de estatura baixa, obeso, muitas vezes careca, de barba grande e de postura 

considerada vulgar, dado ao fato de estar frequentemente bêbado. Percebe-se aí, por um lado, a 

total oposição estética entre os dois deuses e, por outro, a íntima relação entre Dioniso e a 

personagem Rodolfo62. Como a maioria das personagens míticas, Dioniso foi, de diversos 

modos, descrito e simbolizado, mas sua forma tende a se contrapor àquela que estaria vinculada 

ao ideal de beleza grega. Como explica Luis S. Krausz, em seu ensaio intitulado Baco: 

O próprio Dioniso pode ser representado de várias maneiras diferentes, desde 

uma máscara pendendo de um bastão, quase como um espantalho, até um 

jovem desnudo, de formas arredondadas, e com um tipo físico oposto ao do 

herói e do guerreiro grego, tão idealizados e desejados por essa cultura. (2003, 

p. 25) 

Para além dessa aproximação física, há um princípio exposto pelo texto e usado na 

composição da personagem que constitui a principal característica da figura divina projetada 

em Rodolfo: a loucura. A certa altura do diálogo com o irmão, ao se referir a si, ele afirma: 

“Ouça Eduardo, sou um tipo mesmo esquisito, você está farto de saber que sou meio louco” 

(2009a, p.24). Na cultura grega, Dioniso é classificado como deus da loucura, das desmedidas, 

das orgias. Isso é muito justificável, pois ele é o deus do vinho, bebida benquista por aquela 

cultura, mas desencadeadora de condutas que distam daquilo esperado de um ser equilibrado, 

norteado pela razão virtuosa. Bêbado, o indivíduo se libertava dos grilhões sociais impostos; 

mais que uma simples bebida, “[o] vinho contém em si mesmo os segredos e a índole selvagem 

e irrefreável do deus. Os devotos de Dioniso conhecem sua natureza por meio do vinho” 

(KRAUSZ, 2003, p. 22).   

Sob o efeito dessa bebida, os possessos alcançavam um estágio de vida superior; naquele 

momento, o espírito de Dioniso os arrebatava num êxtase que era chamado de enthousiasmos, 

literalmente “ter o deus dentro”. Essas pessoas tendenciosas à possessão dionisíaca eram 

62Uma exceção de grande importância quanto à representação de Dioniso é o famoso quadro de Caravaggio, 

intitulado Baco, de 1593-4, em que tal entidade aparece jovem e bela. 
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principalmente mulheres que, submissas a uma realidade social que as marginalizava, tinham 

no culto desse ente divino a libertação e a sublimação de seus sofrimentos reprimidos. Sabendo-

se disso, torna-se muito significativa a passagem do conto de Lygia Fagundes Telles em que 

Eduardo, a pedido da esposa, convida o irmão para almoçar: “A Ofélia quer que você almoce 

domingo com a gente. Ela releu seu romance e ficou no maior entusiasmo, gostou ainda mais 

do que da primeira vez, você precisa ver com que interesse analisou as personagens, discutiu 

os detalhes” (TELLES, 2009a, p.21, grifo nosso).  

A partir da alusão à Ofélia e seu entusiasmo com a leitura do romance, é possível 

estabelecer relação entre ela e as figuras mitológicas pertencentes ao séquito dionisíaco, as 

mênades. Se o romance de Rodolfo levou sua cunhada Ofélia ao êxtase, isso aconteceu porque 

a arte dele é oriunda de impulsos dionisíacos, ou seja, nela se manifesta a embriaguez do sofrer, 

que “penetra nos mais íntimos pensamentos da natureza, conhece a terrível pulsão (Trieb) para 

a existência e ao mesmo tempo a contínua morte de tudo o que chegou à existência” 

(NIETZSCHE, 2005, p. 19). Produzir arte tão intensa é o desejo de Rodolfo, o escritor expressa 

isso com riqueza de detalhes enquanto degusta uma das uvas trazidas pelo irmão:  

Era enjoativo de tão doce mas se eu rompesse a polpa cerrada e densa, sentiria 

seu gosto verdadeiro. Com a ponta da língua pude sentir a semente apontando 

sob a polpa. Varei-a. O sumo ácido inundou-me a boca. Cuspi a semente: 

assim queria escrever, indo ao âmago do âmago até atingir a semente 

resguardada lá no fundo como um feto. (TELLES, 2009a, p.20) 

A construção metafórica desse trecho − centrada na imagem da uva, de sua polpa e de 

sua semente − nos coloca imageticamente diante dos conceitos centrais relativos ao apolíneo e 

ao dionisíaco. Na imagem da fruta, em sua constituição unitária, está representada a concepção 

de unidade, de limite e de forma, o que é atingindo via princípio de individualização, “a partir 

de cujos gestos e olhares nos falam todo o prazer e toda a sabedoria da ‘aparência’, juntamente 

com sua beleza” (NIETZSCHE, 1992, p. 30). Ultrapassada a construção aparente das formas e 

superada a ilusão da individualidade, encontramos o Uno-primordial expresso pelo impulso 

dionisíaco, o âmago da natureza em sua forma universal: “O desmedido revela-se como a 

verdade, a contradição, o deleite nascido das dores, falava por si desde o coração da natureza. 

E foi assim que, em toda parte onde o dionisíaco penetrou, o apolíneo foi suspenso e aniquilado” 

(1992, p. 41).  

 Artista primordial, Dioniso representa o ímpeto original da vida cuja essência violenta 

de força volitiva manifesta-se apenas enquanto impulso, sendo carente de forma e, por isso, 
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necessita das máscaras oriundas do impulso apolíneo, somente assim podendo vir-a-ser, 

encontrando modos de se fazer perceptível. Tal ímpeto se realiza apenas enquanto 

representação apolínea, mas é no ato de libertar-se dela que ele a transcende e se impõe. O ato 

de varar a polpa em busca da semente nos remete à ruptura do apolíneo principium 

individuationis, com isso, Rodolfo almeja distanciar-se da subjetividade imposta pelo corpo 

(aparência) porque, por ela, nos tornamos cindidos, apartados da natureza. Com o rompimento 

do principium individuationis, “o subjetivo desaparece inteiramente diante do poder irruptivo 

do humano-geral, do natural-universal” (NIETZSCHE, 2005, p. 08). 

No decorrer da narrativa, em mais de um momento, Rodolfo expressa sua insatisfação 

com a existência aparente, sentimento tão intenso a ponto de fazê-lo desejar a morte. Na ânsia 

de pôr fim à vida, podemos perceber como se encontra expressa a vontade de libertar-se do 

corpo, da individualidade, da subjetividade, sentimento que o impelia contra o principium 

individuationis, por isso, melhor seria romper com essa máscara apolínea: 

Fecho os olhos. Está amanhecendo e o sol está longe, tem brisa na campina, 

cascata, orvalho gelado deslizando na corola, chuva fina no meu cabelo, a 

montanha e o vento, todos os ventos soprando. Os ventos. Vazio. Imobilidade 

e vazio. Se eu ficar assim imóvel, respirando leve, sem ódio, sem amor, se eu 

ficar assim um instante, sem pensamento, sem corpo... (TELLES, 2009a, p.21-

22, grifo nosso) 

Toda a expressividade da personagem, sua relação com os elementos da natureza e com 

sua forma aparente (corpo) denotam a sua essência dionisíaca. Se para Eduardo o corpo era de 

suma importância − já que era nele e por ele que sua beleza podia ser reconhecida e cultuada −, 

para Rodolfo a forma corpórea era a origem de sua mais intensa angústia e sofrimento, condição 

semelhante à de Dioniso. Desde pequeno, a sina do filho feio de Laura era o puro sofrer, 

realidade que o faz tão tendencioso à sabedoria trágica do Sileno, segundo a qual, diante da 

condição da vida humana, o melhor para nossa raça seria não ser, nada ser.  

Assim como Dioniso – que desde pequeno sofrera com a perseguição de Hera e que a 

mando dela fora morto e despedaçado pelos Titãs −, a vida de Rodolfo foi uma trajetória de 

amargura, a personagem deixa isso evidente ao se referir à presença do irmão: “Por que não me 

deixa em paz, por quê?”(2009a, p.21). 

Apesar de Rodolfo personificar o impulso dionisíaco, podem ser notados nele rastros de 

comportamento apolíneo. Além de depender da forma corpórea para vir-a-ser, ele traz consigo 

elementos que denunciam o fato de também ser regido por traços apolíneos. Enquanto relembra 
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a infância marcada pela rivalidade com o irmão, Rodolfo deixa claro que tramou para que 

Eduardo se machucasse, plano este que poderia culminar com a possível morte do irmão: 

E de repente me precipitei pela rua afora, eu o queria vivo, o canivete não! 

Encontrei-o sentado na sarjeta, a camisa rasgada, um arranhão fundo na testa. 

Sorriu palidamente. Ofegava. Júlio tinha acabado de fugir. Cravei o olhar no 

seu peito. Mas ele não usou o canivete? perguntei. Apoiando-se na árvore, 

levantou-se com dificuldade, tinha torcido o pé. “Que canivete?...” Baixando 

a cabeça que latejava, inclinei-me até o chão. (2009a, p.28) 

Se Rodolfo sabia da existência de um canivete, fica sugerido que ele deu o objeto a 

Júlio, para que o garoto o usasse contra Eduardo. Antes mesmo de acontecer a briga, Rodolfo 

a imaginava em forma de uma previsão, ele podia ver o desespero da mãe carregando o filho 

amado nos braços depois de ser golpeado por Júlio: “‘Rodolfo, Rodolfo!’ Agora ela [Laura] o 

carregava em prantos, tentando arrancar-lhe o canivete enterrado no peito até o cabo” (2009a, 

p.27).Tanto o fato de arquitetar o plano contra o irmão quanto a possível previsão do evento

são marcas de caráter apolíneo, elas estão ligadas ao deus engenhoso e oniromante, mas, neste 

caso, norteiam as ações da personagem marcadamente dionisíaca.  

Na representação dessa dualidade de valor trágico, Lygia Fagundes Telles se distancia 

daquela primeira concepção nietzschiana que considerava opostas as duas forças. Mais do que 

oposição, percebe-se a cumplicidade entre os dois irmãos (ímpetos originais), e isso não é 

evidenciado somente pelos traços que um toma de empréstimo do outro, mas é exposto ao estilo 

lygiano, ou seja, sugerido simbolicamente através das imagens com que o texto se encerra, 

descrevendo o momento quando, depois da briga com Júlio, Eduardo é conduzido pelo irmão: 

Vamos, monta em mim. Ele obedeceu. Estranhei; era tão magro, não era? Mas 

pesava como chumbo. O sol batia em cheio em nós enquanto o vento 

levantava as tiras da sua camisa rasgada. Vi nossa sombra no muro, as tiras 

se abrindo como asas. Enlaçou-me mais fortemente, encostou o queixo no 

meu ombro e teve um breve soluço, “Que bom que você veio me buscar...” 

(2009a, p.28, grifos nossos) 

Diante da força e da potência da arte dionisíaca, a aparência das formas apolíneas se 

rende, ela se esfacela em tiras. É o que Friedrich Nietzsche defende numa das passagens de seu 

primeiro livro, trecho que se torna emblemático não só pelo conteúdo, mas, principalmente, 

pela construção imagética semelhante àquela usada por Lygia Fagundes Telles em seu conto: 

“Agora graças ao evangelho da harmonia universal, cada qual se sente não só unificado, 

conciliado, fundido com seu próximo, mas um só, como se o véu de Maia tivesse sido rasgado 
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e, reduzido a tiras, esvoaçasse diante do misterioso Uno-primordial” (NIETZSCHE, 1992, 

p.31, grifos nossos). 

Enquanto carrega o irmão nas costas, é Rodolfo o pilar primordial a suportar conjugadas 

as duas essências. Se o dionisíaco depende do apolíneo para se ver representado, Apolo não 

teria o que mascarar se não houvesse uma essência vital carente de forma, se não houvesse, 

Dioniso, pois é do impulso dionisíaco que se origina toda vontade de representação. Essa 

misteriosa relação, ao mesmo tempo conflitiva e interdependente, projeta-se no título da 

narrativa lygiana em que a coloração da pele do lagarto se manifesta enquanto transição do 

verde para o amarelo. Somente enquanto metáfora pode ser expressa a complexa dualidade 

entre Apolo e Dioniso, e Lygia Fagundes Telles consegue expressá-la nesse título – “Verde 

lagarto amarelo” − que não almeja traduzir a nitidez entre as cores, separando-as e 

diferenciando-as, busca apenas sugerir o meio termo entre elas.    

A dualidade artística corporificada nas figuras de Eduardo e Rodolfo reproduz a 

duplicidade de forças que brotam na natureza como impulsos volitivos. Enquanto expressões 

de forças naturais, esses impulsos não estão ao acesso de nossa compreensão, é somente como 

manifestação artística que eles se tornam compreensíveis à nossa cognição, apenas na arte e 

pela arte esses ímpetos assumem valores e passam a refletir os sentidos e significados culturais 

ao longo da trajetória humana.  

A verdadeira dimensão da realidade está no recriar: a diversidade e a 

intensidade das forças contraditórias determinam os valores. Porém, para 

Nietzsche (1988), cada cultura e cada momento da existência humana 

valorizam menos ou mais determinados elementos, o que pode culminar numa 

negligência para alguma das partes. (2013, p.149) 

 

O criar deriva da ação dessas duas forças, é resultado da luta opositiva e complementar, 

duelo por meio do qual uma se define em relação à outra como dominadora ou submissa. Nesse 

caso, os valores e as posições derivadas deles se mostram inconstantes, não há fixidez em nada, 

a não ser na necessidade da luta. Nenhuma das duas artes (apolínea ou dionisíaca) é em si 

superior à outra, cada uma delas com seus traços e valores. Uma se sobrepõe à outra dependendo 

das avaliações que a cultura engendra em dado momento histórico. Se a Grécia, assim como 

Laura, preferiu o filho apolíneo, é porque nele se fizeram representados os preceitos culturais 

mais valiosos para aquele povo naquele momento. Se em Nietzsche e em Lygia é o dionisíaco 

que reina soberano, como acreditamos ser, é porque nosso tempo e os conceitos dele oriundos 
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encontram na figura desse deus uma forma de resistência, um canto de louvor a uma vida 

superior, vida que durante muito tempo foi eclipsada pelo astro solar apolíneo.   

É o lutar que movimenta o dinamismo artístico no decorrer do tempo. Sobre essa questão 

temporal, torna-se relevante observar que o encontro entre os irmãos Eduardo e Rodolfo tenha 

acontecido durante o verão, época em que reina a figura de Apolo, o que lhe confere posição 

de privilégio. Entretanto chegará a primavera e, com ela, Dioniso se imporá triunfante com seu 

séquito tão secular, suas mênades e suas bestas naturais, fazendo com que Apolo lhe ceda lugar 

nas estações da vida. Nossa análise considera o texto lygiano como trama em que o tema do 

duplo é retomado como categoria de pensamento, recurso por meio do qual a contista lança 

mão do sentido do duplo para discutir complexa e profunda concepção de vida transfigurada na 

arte. Nessa abordagem tão original, o tema é explorado podendo ser lido no bojo das concepções 

e conceituações de Nietzsche, universo filosófico muito influenciado pela bagagem cultural 

grega, daí se explica o valor tão estimado concedido às figuras de Apolo e de Dioniso, 

atualizadas nas personagens Eduardo e Rodolfo. 

Concernente ao valor cultural da duplicidade expressa pelas figuras de Apolo e Dioniso, 

embora tenhamos eleito a obra de Friedrich Nietzsche para sustentar nossa leitura, não 

defendemos cegamente a dualidade polarizada entre os ímpetos representados pelas duas 

divindades. A nós, soam mais coerentes e menos taxativas as interpretações propostas por 

Giorgio Colli (2010) e Marcel Detienne (2010) que, em Apollineo e Dionisiaco e em Tra 

Dioniso e Apollo respectivamente, defendem não haver tamanha polarização ente as divindades 

em questão. Em ambos os trabalhos é defendida a relativização do antagonismo nietzschiano e, 

em lugar dele, propõe-se uma contiguidade ou, até certo ponto, uma confusão de identidade 

entre os dois, decorrente de tamanha aproximação. Se optamos pela vertente nietzschiana para 

seguir em nossa pesquisa, é porque, apesar da interpretação acentuadamente antagônica, há a 

defesa do dionisíaco em detrimento do apolíneo, postura com a qual nos identificamos e que 

entendemos também ser aquela representada no tecido literário lygiano que nos serve de objeto 

de estudo. Não apenas tematizando, mas enfatizando o dionisíaco a artista, lançando mão das 

prerrogativas das formas apolíneas, cria um universo poético em que a vida se faz representada 

pela ótica dionisíaca.   

Essa dualidade de forças pode ser identificada de diferentes modos nos textos da 

escritora Lygia Fagundes Telles e é por meio dela que se restaura a concepção trágica 

ontológica. Com a análise do conto “Verde lagarto amarelo”, objetivamos demonstrar de que 
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modo essa duplicidade se mostra explicitamente representada, mas no decorrer desta pesquisa 

serão expostos outros contextos e situações em que ela aparece de outros modos transfigurada. 



2. O mito dionisíaco em Lygia Fagundes Telles: infância trágica, solidão e metamorfose

Falar por aqueles que muitas vezes esperam ouvir da nossa boca a palavra que gostariam de dizer. Comunicar-

se com o próximo e se possível, mesmo por meio de soluções ambíguas, ajudá-lo no seu sofrimento e na sua 

esperança. (Lygia Fagundes Telles) 

Baseando-se na análise do comportamento humano, Sigmund Freud, em O mal-estar na 

civilização (1930), afirmou que os indivíduos têm como intuito primordial de seu viver a busca 

pela felicidade: “Esforçam-se para obter felicidade; querem ser felizes e assim permanecer” 

(1996, p. 84). Apesar de bastante nobre, essa tarefa exige empenho hercúleo por parte da 

humanidade, pois a vida, “tal como a encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos 

muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis” (1996, p. 83). Tal perspectiva freudiana 

não deve ser compreendida como pessimista ou cética; por meio dela, o pai da psicanálise 

apenas expressou uma concepção realista acerca da condição humana para que, cônscios do 

que ela representa, os indivíduos pudessem lutar, buscando superá-la ou, pelo menos, 

minimizar o impacto dela sobre suas vidas. Conscientes ou não dessa condição, por assim dizer 

trágica, as pessoas são impulsionadas a se lançar numa busca constante por prazer, tentando 

com isso evitar o máximo possível a quantidade/intensidade de dor a que estão sujeitas. Nessa 

intensa procura por prazer, os indivíduos se veem ameaçados por imponentes obstáculos 

oriundos de três específicas fontes de dor e de sofrimento. 

O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, 

condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 

sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que 

pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; 

e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. O sofrimento 
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que provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer 

outro. (FREUD, 1996, p. 84-85) 

Tendo sido expressa por um grande pensador no decorrer do século XX, essa concepção 

acerca da existência humano pode parecer fruto de um contexto histórico moderno ou ainda 

contemporâneo, período sentenciado pelos dissabores que essa época vivenciou ou pelas 

infelizes surpresas com que a atualidade nos abalou nos últimos tempos. Entretanto, nesse 

ponto de vista freudiano, encontramos certo traço/valor semelhante àquele da sabedoria trágica 

que, outrora presente nos prelúdios de nossa cultura ocidental, regeu a relação do homem com 

o mundo circundante. Os fundamentos da antiga sabedoria trágica encontram-se expressos

numa lenda pertencente à cultura helênica, narrativa retomada por outro pensador moderno, 

cujas ideias dialogam, em várias direções, com as de Freud.     

Na terceira seção de O nascimento da tragédia, Nietzsche, tencionando promover uma 

imersão na essência de vida dionisíaca, diz que, para conseguir esse mergulho, seria preciso 

“demolir pedra após pedra, por assim dizer, o artístico edifício da cultura apolínea” (1992, 

p.35, grifo do autor). Para explicar a origem da edificação apolínea, ele retoma a lenda grega

sobre o episódio envolvendo o rei Midas e o Sileno ‒ este, num primeiro momento, foi tutor e, 

mais tarde, se tornou um companheiro fiel de Dioniso. De acordo com a narrativa, Sileno seria 

portador de um conhecimento − concepção valiosa acerca da vida − que Midas almejava 

conhecer. Desejando tornar-se detentor de tal saber, o rei se esforçou arduamente até conseguir 

aprisionar o sábio, único modo de fazê-lo compartilhar sua sabedoria. De sua parte, Sileno 

resistiu o máximo possível, mas, depois de muita insistência, o servo de Dioniso cedeu à 

pressão e, de modo ofensivo e irônico, sentenciou o valor da vida para os humanos, por meio 

das seguintes palavras dirigidas a Midas: 

“‒ Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento! Por que me 

obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo 

é para ti inteiramente inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. Depois 

disso, porém, o melhor para ti é logo morrer”. (1992, p.36, grifos do autor) 

De acordo com a lenda, Sileno foi o portador da sabedoria trágica e isso pode ser 

explicado pelo fato de ele tê-la testemunhado enquanto tutor e servo de um deus que era, em 

parte, também homem, compartilhando com a humanidade a condição trágica do existir. Por 

isso, segundo a sabedoria silênica, o melhor para o homem seria “não ser, nada ser”, ou pelo 

menos, “logo morrer”, isso porque, uma vez nascido, o indivíduo torna-se vítima desse viver 
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cuja essência é o constante confronto com o sofrimento, aspecto que dialoga diretamente com 

o que mais tarde foi defendido por Freud.

A partir dos pontos de contato entre os dois pensadores, seria possível definir o destino 

humano como processo constante e ininterrupto de contato com a dor e o sofrimento. Portanto, 

com o nascimento, o indivíduo se insere definitivamente nessa saga infeliz de “filho do acaso 

e do tormento”. Da infância à velhice, nossa existência se dá mediante essa experiência 

ininterrupta de enfrentamento da dor.  

Aquele povo grego, “tão suscetível ao sensitivo, tão impetuoso no desejo, tão 

singularmente apto ao sofrimento” (NIETSZCHE,1992, p.37, grifo do autor), nas palavras do 

filósofo “conheceu e sentiu os temores e os horrores do existir” e, consciente dessa condição, 

lançou mão de sua verve estética para mascarar a essência horrenda de sua existência e, assim, 

tornar a vida desejável, ou seja, “teve de colocar ali, entre ele [povo grego] e a vida, a 

resplendente criação dos deuses olímpicos” (1992, p.36). Assim descobre-se o real valor das 

construções apolíneas para a Grécia antiga, a de mascarar a essência violenta e sofrida da vida, 

valores expressos pelo ímpeto dionisíaco.  

Dentre os doze deuses do panteão grego, Dioniso é o único que, tal qual a humanidade, 

experiencia a condição trágica do existir. Embora seja amplamente conhecido como “o deus 

do vinho”, a mera relação entre a imagem dessa divindade e a tão famosa bebida torna-se por 

demais simplória, insuficiente para exprimir a complexa essência do deus. Chevalier e 

Gheerbrant aludem ao caráter redutor dos epítetos usados para identificá-lo: 

Divindade cuja significação é abusivamente simplificada quando se faz dela 

o símbolo do entusiasmo e dos desejos amorosos. A complexidade infinita do

personagem de Dioniso, o jovem deus, ou o deus nascido duas vezes, se traduz 

na multiplicidade de nomes que lhe foram dados, dos quais os primeiros, 

verdade seja dita, como o Delirante, o Murmurante, o Fremente, derivam dos 

clamores orgiásticos. (2003, p. 240, grifos dos autores) 

Em sua condição ambígua, o deus do vinho cria um vínculo único com a raça humana, 

a ponto de até dramatizar uma experiência de vida, às vezes, considerada mais intensa do que 

a dos humanos: “Deus imortal, talvez o filho de Sêmele tenha sido mais humano que o próprio 

homem grego” (BRANDÃO, 2005, p.125). Entretanto, na mesma proporção que Dioniso se 

humaniza, aproximando-se dos humanos, ele se diferencia também dos demais deuses, vivendo 

no limiar de uma e de outra identidade.  Seu mito se diferencia em relação às narrativas das 

demais potestades olímpicas por nos reportar a uma dimensão simbólica mais densa, 
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representando substratos deveras complexos de nossa condição, inclusive no que se refere à 

nossa realidade psicológica: “Com Dioniso nossa imaginação se conecta imediatamente com 

os complexos mais arcaicos da humanidade. Em outras palavras, com ele nos adentramos em 

níveis mais profundos da psique” (LOPEZ-PEDRAZA, 2002, p. 21).  Como já mencionado, 

sua diferenciação em relação às demais divindades do panteão grego levou inúmeros 

estudiosos a considerá-lo estrangeiro, tendo vindo da Trácia, o que explicaria seu exotismo e 

justificaria o fato ter sido o último deus a subir ao Olimpo, equívoco de interpretação já 

corrigido.  

Essa imagem de deus importado deriva também do fato de seu mito constituir verdadeira 

“colcha de retalhos”, composto por elementos díspares oriundos de diversos lugares, em 

especial da Ásia Menor, cujo resultado é um conjunto de “episódios mal alinhavados em torno 

de um núcleo central” (BRANDÃO, 1991, p. 286). Segundo Brandão (1991), essa 

fundamentação de origem plural levou o deus a ser considerado “importado”, precisando 

passar por um batismo de ordem mítica para, só então, poder entrar, de fato, no rol de deuses 

gregos. Daí depreende-se o significado dos seus dois nascimentos, o primeiro deles sumamente 

marcado pela essência órfica, sobre o qual Brandão explica que: 

Consoante o sincretismo órfico-dionisíaco, dos amores de Zeus e Perséfone, 

nasceu o primeiro Dioniso, chamado mais comumente de Zagreu. Preferido 

do pai dos deuses e dos homens, estava destinado a sucedê-lo no governo do 

mundo, mas a Moîra decidiu o contrário. Para proteger o filho dos ciúmes de 

sua esposa Hera, Zeus confiou-o aos cuidados de Apolo e dos Curetes, que o 

esconderam nas florestas do monte Parnaso63. (1991, p. 286) 

Apesar de todo o cuidado tomado por Zeus, Dioniso acabou sendo descoberto. Com a 

ajuda dos Titãs, Hera conseguiu raptar e matar cruelmente a criança, fruto da traição do deus 

dos deuses: “De posse do filho de Zeus, os enviados de Hera fizeram-no em pedaços; 

cozinharam-lhe as carnes num caldeirão e as devoraram. Zeus fulminou os Titãs e de suas 

cinzas nasceram os homens, o que explica no ser humano os dois lados: o bem e o mal64”(1991, 

p. 286). A versão mítica com a figura desse deus menino inocente vitimado pela violência

titânica é de origem órfica-eleusiana, imagem com que se representa ato de grande selvageria 

no despedaçamento da pequena criança. Tal ação possui valor bastante importante, podendo 

63 Segundo Serra (1989, p. 11, nota 07), os “Eleutero-Lacônios de Brásias possuíam uma tradição própria segunda 

a qual Sêmele tinha dado à luz naturalmente Dioniso. Encerrada com a criança numa caixa deitada ao mar, Sêmele 

tinha chegado já morta a Brásias onde o pequeno deus tinha sido educado numa caverna vizinha”, já na Eubeia 

“existia uma tradição segundo a qual Hermes tinha entregue Dioniso a Mácris, filha de Aristeu, que o tinha 

alimentado com mel no fundo de uma gruta”.   
64 Em vez de bem e mal, sugerimos as duas forças originais.  
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ser lida como paradigma mítico a nos revelar quão precocemente acontece nossa inserção nas 

infelicidades do existir: “O menino Dioniso sendo dilacerado e devorado pelos titãs pode ser 

visto como um modelo mítico da iniciação individual, iniciação a que está sujeito o ser humano 

e a qual deve sofrer em seus primeiros anos da vida” (LOPEZ-PEDRAZA, 2002, p. 25). 

Como divindade imortal, Dioniso não morre, ele renasce de seu próprio coração. De 

acordo com o mito, o órgão ainda palpitante foi salvo por Atena ou Deméter, sendo engolido, 

em seguida, pela princesa Sêmele65, fazendo-a engravidar do segundo Dioniso. Atenta a essa 

nova gravidez, Hera continuou com seus esforços para castigar a segunda criança divina. 

Graças a uma artimanha, a esposa de Zeus conseguiu enganar Sêmele, levando-a a exigir que 

Zeus se mostrasse diante dela em toda sua resplandecência divina. Obrigado a atender o pedido 

da amada, o supremo deus olímpico acabou sentenciando-a à morte e colocando em risco 

também a vida do bebê que, apenas foi salvo, por meio da atitude desesperada tomada pelo pai.  

O palácio de Sêmele se incendiou e esta morreu carbonizada. O feto, o futuro 

Dioniso, foi salvo por gesto dramático do pai dos deuses e dos homens: Zeus 

recolheu apressadamente do ventre da amante o fruto inacabado de seus 

amores e colocou-o em sua coxa, até que se completasse a gestação normal66. 

(BRANDÃO, 2001, p. 288) 

Desta vez nascido de um imortal, o segundo Dioniso continuou sendo perseguido por 

Hera e, por isso, Zeus encarregou Hermes de levá-lo para a corte de Átamas, rei da Queronéia 

e casado com Ino, irmã de Sêmele; ali a criança deveria ser criada como menina. Movida por 

imensa raiva, a esposa sempre enciumada promoveu uma desgraça, devastando a família do 

casal que acolheu a criança recém-nascida. Frente à incessante perseguição, Zeus tomou uma 

medida que, pelo menos por algum tempo, possibilitou que seu filho crescesse em paz: 

Então, seguindo as instruções de Zeus, Hermes temporariamente transformou 

Dioniso em um cabrito ou em um carneiro, levou-o para as ninfas Macride, 

Nisa, Erato, Bromie e Bacche, que viviam no Monte Nisa em Helicon. Eles 

esconderam Dionísio em uma caverna e o alimentaram com mel. [...] Foi no 

Monte Nisa que Dioniso inventou o vinho, e esta invenção lhe rendeu grande 

fama. Quando atingiu a maturidade, Hera reconheceu nele o filho de Zeus, 

65 Há outra versão do mito, segundo a qual Zeus teria engolido esse coração antes de ter relações sexuais com 

Sêmele, quando a engravidou do segundo Dioniso. 
66 De acordo com Serra: “Este é o núcleo central do mito tebano e as suas variantes não alteram o seu profundo 

significado” (1989, p.11).  
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embora ele fosse muito efeminado por causa da educação recebida, e o fez 

enlouquecer também67 (GRAVES, 2018, p. 92)68 

Foi escondido naquela gruta escura que Dioniso se deparou com os cachos de uva e com 

eles fez o vinho, deliciando-se com a bebida e desfrutando do estado de êxtase decorrente da 

ingestão dela. Quando soube da descoberta do vinho, Hera encheu-se de ira e, mais uma vez, 

se revoltou contra Dioniso, levando-o à loucura. Movido pelo delírio que a madrasta lhe 

impusera, o filho querido de Zeus começou uma andança incessante por regiões distantes para 

onde levou sua influência dionisíaca até ser purificado por Cibele. Depois de curado, ele rumou 

para a Trácia e ali Dioniso e suas bacantes foram perseguidos pelo rei Licurgo. A situação se 

tornou tão insustentável para o jovem deus a ponto de ele, num ato de desespero, lançar-se ao 

mar69correndo o risco de morrer, mas acabou sendo salvo por Tétis: “Licurgo, rei dos Edoni, 

atacou-os descontroladamente com uma adaga de gado e capturou todo o exército, exceto 

Dionísio, que mergulhou nas ondas do mar e se refugiou na caverna de Tétis”70 (GRAVES, 

2018, p. 92). Depois de propagar sua aura pelo mundo antigo e antes de juntar-se de vez aos 

olímpicos, Dioniso fez a mais nobre de suas ações, ele buscou no Hades o phasma71 de sua 

mãe Sêmele, fulminada em decorrência da artimanha de Hera.  

Apesar de toda sua trajetória adulta continuar sendo marcada por dissabores, são os 

eventos ocorridos na infância de Dioniso que definem e tornam-se representativos de sua 

potência divina; seus dois nascimentos, seu despedaçamento e a invenção do vinho acontecem 

enquanto ele é criança, experiências definidoras do sentido essencial de sua trajetória mítica. 

Outros traços específicos relativos ao mito desse deus derivam também de experiências 

ocorridas durante sua infância, preceitos secularíssimos e de suma importância para a 

compreensão dos ritos e dos cultos em sua homenagem, como é caso de suas metamorfoses, 

por exemplo, assunto que será discutido em outro momento deste estudo.  

67  Allora, seguendo le istruzioni di Zeus, Ermete temporaneamente trasformò Dioniso in um capreto o in un aríete, 

lo portò dalle ninfe Macride, Nisa, Erato, Bromie e Bacche, che vivevano sul monte Nisa in Elicona. Esse celarono 

Dioniso in una grota e lo nutrirono di miele. (...) Fu sul monte Nisa che Dioniso inventò il vino, e tale invenzione 

gli procurò grandíssima fama. Quando raggiunse la maturità, Era riconobbe in lui il figlio di Zeus, benché fosse 

molto effeminato per via dell’ educazione ricevuta, e fecce impazzire anche lui. 
68 Esta versão mais detalhada do mito encontra-se na obra Biblioteca (I ou II d.C.), de Apolodoro. 
69 Essa passagem em que Dioniso se joga no mar será retomada mais adiante e relacionada a um dos contos 

analisados.  
70 Licurgo, re degli Edoni, li attaccò selvaggiammente con un pugnolo da bestiame e catturò l’intero esercito, 

salvo Dioniso che si tuffò nelle onde del mare e si rifigiò nella grota di Teti. 
71 Segundo a concepção grega, a alma (anima) seria um sopro, certo alento divino. Com a morte do indivíduo, a 

alma sairia do corpo, mas não morreria, por ser imortal como os deuses. Em certo momento da cultura helênica, o 

Hades era o lugar para onde iam as almas no pós-morte.     
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A infância de Dioniso é de tal modo particular e importante para sua identidade divina, 

a ponto de influenciar tanto os epítetos quanto as representações imagéticas a ele destinadas, 

ou seja, mesmo tendo superado sua condição infantil, ele continuaria vinculado à imagem de 

menino ou adolescente: “Se acreditarmos na imagem que os antigos nos deixaram dele, 

Dioniso é um deus jovem: em geral adolescente, às vezes quase uma criança” (1998, p.233), é 

o que afirma Ann-Déborah Lévy, pesquisadora que, no Dicionário de mitos literários, de Pierre

Brunel, é responsável pelo verbete “Dioniso”. Essa imagem jovial também é aquela presente 

no famoso quadro de Caravaggio, intitulado Baco, de 1593-4, apesar de a obra estar fora do 

contexto cultural helênico, ela dialoga diretamente com a visão daquele povo quanto à 

representação da divindade. 

A narrativa mítica de Dioniso deixa evidente que não é necessário crescer para entender 

e sofrer o impacto da essência violenta da vida, por isso o suposto Dioniso adulto, visto como 

beberrão e orgiástico é, na realidade, a mesma criança re-vivendo ou lutando sempre para 

superar os dissabores vividos no passado. Numa perspectiva de caráter psicanalítico, Rafael 

Lopez-Pedraza analisa o mito dionisíaco e, sobre a saga do deus, expõe visão bastante 

particular:  

Vejo o choque do divino menino Dioniso com as forças titânicas como uma 

primeira iniciação no processo dionisíaco da vida, como uma teletai 

dionisíaca. Se adotamos essa perspectiva arquetípica e de iniciação, a imagem 

presente no mito será entendida como um drama inevitável que tem lugar na 

infância, no meio de todo seu horror. Permite-nos ver e começar a aceitar o 

chamado trauma infantil como a aparição dos titãs com o propósito de 

despedaçar e devorar o menino Dioniso. (2002, p. 24)  

Dioniso nos ensina que a infância, como qualquer outro estágio da vida, nos impulsiona 

a superar os obstáculos do inevitável ser. Como se percebe, a infância dionisíaca diferencia-se 

daquela visão de fundamentação romântica, regida por ingenuidade e alegrias intermináveis. 

Esta sim constitui uma visão de infância da qual devemos desconfiar, pois: “Se existisse uma 

infância sem trauma, teríamos de imaginar algo de verdadeiramente espantoso; isto é, uma 

alma não vacinada, sem defesas, carente de terceira dimensão e sem emoções; condição que 

nos levaria a pensar em termos de hebefrenia ou de psicopatia” (LOPEZ-PEDRAZA, 2002, p. 

25). 

Com a reconstrução resumida da narrativa mítica dionisíaca, pretendemos evidenciar de 

que modo, desde pequeno, esse deus vivenciou experiências plurais de contado com o desprazer 

e como, por meio dessas experiências, ele afirmava a vida em toda sua plenitude. Seus dois 
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nascimentos, seu despedaçamento, a orfandade de mãe, sua criação sempre a cargo de outros e, 

por isso, sempre distante do pai, suas constantes metamorfoses forçadas e, principalmente, sua 

condição de criança isolada, buscando se proteger dos perigos que o rondavam, de toda essa 

trágica vivência resulta um deus de identidade e de comportamentos peculiares, deus 

representativo de uma consciência de mundo mais humana que divina: “A psicologia dionisíaca 

é arraigada nas emoções e no viver a vida como destino” (LOPEZ-PEDRAZA, 2002, p. 46). 

Dioniso é um deus atravessado pela dor, mas que, em meio ao sofrimento, cria, entusiasma e 

celebra a vida. 

Por esses e outros motivos Dioniso é exaltado por Nietzsche, tornando-se símbolo de 

sabedoria e destino trágicos. Segundo o pensador, o deus personifica as forças primordiais e 

angustiantes do viver: “O desmedido revela-se como a verdade, a contradição, o deleite nascido 

das dores, falava por si desde o coração da natureza” (NIETZSCHE, 1992, p. 41, grifo do 

autor). De acordo com a interpretação nietzschiana da tragédia ática, o herói trágico atuaria 

como máscara dionisíaca, espécie de transfiguração de Dioniso dilacerado, elemento 

remanescente do coro ditirâmbico. De nossa parte, acreditamos que algo semelhante aconteça 

na obra de Lygia Fagundes Telles, contexto em que a dualidade trágica não se atualiza 

enquanto elementos estruturais, mas como valor simbólico expresso por meio de diferentes 

recursos e expedientes.  

No que se refere às personagens infantes, é possível relacioná-las a Dioniso a partir de 

suas vivências e de alguns fatos que as acometem. Dentro do universo mítico criado pela 

escritora brasileira, tais criaturas fictícias podem ser entendidas como formas figurativas 

apolíneas por meio das quais se reconhece a potência de vida dionisíaca.  

2.1. Por uma infância dionisíaca: a criança e o adolescente 

“Foi a primeira lição que aprendi, não pode ser inocente quem não tem o prestígio de um pai, mãe não é o 

bastante72” (Lygia Fagundes Telles. As horas nuas) 

Enquanto realizações artísticas, dotadas de traços e características particulares, as 

personagens criadas por Lygia Fagundes Telles são verdadeiras “construções apolíneas”, 

estruturas por meio das quais a autora dá forma a diferentes perspectivas acerca da vida e do 

72 A epígrafe é uma fala proferida por Rahul, gato que é um dos narradores do romance As horas nuas. A 

personagem será estudada adiante.     



95 
 

viver. Essa máscara apolínea esconde a face violenta e sofrida do viver, cuja essência é 

dionisíaca.    

Consoante a chave de leitura aqui defendida, grande parte dos seres lygianos – em 

especial os protagonistas – são construções apolíneas, cujas ações, posturas ou concepções de 

mundo refletem valores próprios do ímpeto dionisíaco, opondo-se à tradicional e hegemônica 

perspectiva de mundo apolínea. Compreendidas como avatares dionisíacos, inúmeras dessas 

personagens lygianas dramatizam a sina trágica do deus do vinho. No tocante a essa 

dramatização das experiências pelas quais Dioniso passou, destacam-se as personagens crianças 

e adolescentes presentes nos enredos urdidos pela escritora. Mais do que simbolizar conceitos 

ou valores representativos do dionisíaco, elas revivem situações que atualizam experiências 

específicas da infância do deus.          

 Lygia Fagundes Telles tem um número significativo de enredos cujos protagonistas são 

crianças e adolescentes. Não bastasse isso, tanto no conto quanto no romance, é comum que 

personagens já adultos resgatem a infância por meio de memórias. Em História concisa da 

literatura brasileira, num dos comentários sobre a obra lygiana, Alfredo Bosi chega a afirmar 

que “é na evocação de cenas e estados de alma da infância e da adolescência que [Lygia] tem 

alcançado os seus mais belos efeitos” (2006, p. 420). Tamanha importância tem esse universo 

da infância e da adolescência na obra da escritora que, em forma de reconhecimento, 

recentemente algumas de suas narrativas foram reunidas em uma coletânea organizada pela 

atual casa editorial da autora que lançou em 2013 a obra O segredo e outras histórias de 

descoberta, com cinco textos sobre a mesma temática:  

o aprendizado, ou a descoberta do mundo e das paixões adultas, vistos pelos 

olhos de uma criança. Em todos eles, é como se um universo inteiro, antes 

coberto, vendado ou velado por uma mistura de inocência ‒ da parte da criança 

‒ e de ocultamento ‒ da parte dos adultos ‒, surgisse enorme por debaixo do 

que encobria, gerando inevitavelmente um misto de fascínio e frustração. 

(JAFFE, 2012, p. 56) 

 

 Há quem pense que, por terem como protagonistas personagens não adultas, essas 

narrativas sejam menos densas ou que possuam atmosfera trágica mais branda, considerando a 

consciência de mundo que, segundo sabedoria popular, é mais ingênua quando se é criança. 

Ledo engano. Lygia Fagundes Telles, em sua poética dionisíaca, por meio da qual representa 

os mistérios da vida e do viver, faz também dessas personagens infantes arautos de nossa 

condição trágica, por isso, “mesmo com a delicadeza, as imagens poéticas e a autenticidade do 
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pensamento infantil, os contos também contêm crueza, ironia e, por vezes, até certa crueldade” 

(2012, p. 57).  

A representação da infância e da adolescência, neste caso, não se mostra condicionada 

a tendências ou posturas típicas comuns ao campo literário. Envoltos na aura mítica dionisíaca, 

esses seres ficcionais mostram-se estigmatizados pelas frustrações inerentes à condição 

humana, “são crianças, mas os leitores que os vão conhecendo, adolescentes ou adultos, vão 

reconhecer as mesmas dores e prazeres contidos em todo processo de desvendamento, no 

passado, mas também no presente” (2012, p. 57). São personagens que contribuem e 

enriquecem a profunda abordagem dos nossos abismos existenciais, aqui simbolizando a 

descoberta precoce do caráter trágico da existência a que estamos subjugados:   

Como frutas colhidas antes do tempo, seus personagens são empurrados para 

a aprendizagem das perdas e dos desencontros e são forçados a atravessar as 

soleiras das iniciações prematuras, especialmente as crianças desprotegidas 

nos contos da autora que passam pelos ritos de (re) conhecimento do mundo 

adulto. (BARBOSA, 2013, p. 19) 

 

Essas narrativas são comumente classificadas como iniciáticas, enredos nos quais “é 

possível observar, de maneira marcante, o que Gennep73 classificou como ‘ritos de separação’, 

que estão quase sempre vinculados à morte, à violência, às perdas emocionais e aos 

desencontros” (BARBOSA, 2013, p. 18). É muito corrente a opinião de que, nesse tipo de 

narrativa, esteja representada a passagem do universo infantil para o adulto, travessia 

fundamental no campo sociocultural. Nesses enredos de vertente iniciática, as personagens 

infantis ou adolescentes tendem a assumir valor arquetípico, remetendo-nos, na maioria das 

vezes, à ideia de inocência e de pureza. Na perda dessa condição arquetípica original, se 

instauraria o processo de metamorfose, podendo ser simbolicamente considerado um segundo 

nascimento. Vera Maria Tietzmann Silva, ao estudar o tema da metamorfose nos textos 

lygianos, analisou muitas personagens infantes, isso porque a pesquisadora considerou o 

processo de iniciação como uma das possibilidades a partir das quais a metamorfose se 

manifesta no universo poético da escritora.  Segundo Silva, “[é] a iniciação, ou os ritos de 

passagem, que marcam simbolicamente o amadurecimento do iniciando, tornando-o apto a 

assumir uma nova etapa de vida” (2001, p. 160). De nossa parte, propusemos que, por meio 

dessas situações-limite, o indivíduo passa a avaliar de modo diferente a vida, superando sua 

                                                           
73 Cf.: GENNEP, A. V. Os ritos de passagem. 2. ed..Trad. Mariano Ferreira. Petrópolis: Vozes, 2011. 
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visão de mundo essencialmente apolínea, por outra de tonalidade trágica, ampliando seu prisma 

acerca do viver.  

Nas vivências infantis expostas pelos textos de Lygia Fagundes Telles, experiências tão 

profundamente acometidas por dissabores, identificamos aspectos basilares da visão dionisíaca 

do mundo. Em suas experiências e em seus comportamentos, em especial na maneira como 

superam as adversidades a que estão sujeitas, essas personagens infantes dramatizam seu 

percurso existencial que retoma lugares comuns da trágica infância de Dioniso. 

Nesta seção, serão considerados nove contos e trechos de dois romances da escritora, a 

partir dos quais evidenciaremos o modo com o que essa fundamentação mítica dionisíaca está 

ali representada por meio de ações ou situações em que se encontram as crianças e adolescentes 

presentes nesses enredos. Analisaremos os contos “O menino”, de Cacto vermelho (1949); 

“Natal na barca” e “Biruta”, ambos de Histórias de desencontro (1958); “As cerejas”, de 

Histórias escolhidas (1961); “O tesouro” e “Dezembro no bairro”,  “O jardim selvagem”, os 

três publicados em  O jardim selvagem (1965); “Verde lagarto amarelo”, de Os 18 melhores 

contos do Brasil (1968)74, “Herbarium” , de Seminário dos ratos (1977). Também serão 

considerados trechos de dois romances, Ciranda de pedra (1954) e As meninas (1973). 

  

2.1.1. A criança e o seu espírito criador segundo Nietzsche  

“Mas já vi que a antiga fé ressurge inteira quando ele fica criança de novo” (As horas nuas. LFT) 

 

Em seus enredos, Lygia Fagundes Telles, usando diferentes técnicas narrativas, explora 

a infância e a adolescência. Em tom memorialístico, é comum encontrarmos adultos revisitando 

suas infâncias; outras vezes, um narrador onisciente descreve experiências angustiadas de 

crianças e de adolescentes, mas ocorre ainda ‒ esta é a menos comum, porém a mais interessante 

das possibilidades ‒ a recriação da visão interna desses seres, quando lhes é concedida voz para 

narrar as peripécias de suas próprias existências, na linha de estrutura confessional tão comum 

à obra da escritora. Independente da técnica narrativa considerada, o que percebemos é certo 

conjunto de traços, imagens ou significados, que dialogam com valores da infância dionisíaca.  

                                                           
74 A obra é uma coletânea de contos premiados no I Concurso Nacional de Contos, realizado em Curitiba em 1968. 

Além de Lygia Fagundes Telles, outros cinco autores tiveram seus textos publicados, dentre eles Dalton Trevisan 

e Luiz Vilela 
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As crianças e adolescentes que povoam os textos lygianos são construções estéticas que, 

dentro do mundo moderno, reconstroem o simbolismo mítico da infância de Dioniso. Nesta 

seção, exploraremos os rastros dionisíacos expressos nas trajetórias de diferentes personagens 

da escritora. Serão analisados escritos pertencentes a períodos diversos, pois, com isso, 

almejamos evidenciar que essa aura dionisíaca pode ser, desde muito cedo, percebida nos 

escritos da artista. 

A representação da infância e da adolescência na escrita lygiana tem sentido bem 

diferente daquele que costuma ser expresso pela obra de outros escritores. A partir da 

personagem infantil ou juvenil, inúmeros autores buscaram a representação de um mundo 

diferente daquele enxergado pelo adulto. Por meio dessas personagens, pretendia-se explorar o 

ponto de vista de um sujeito social bem específico que supostamente não vivenciasse de 

maneira tão profunda as vicissitudes da vida adulta. De modo geral, essa representação da 

infância seguiu certos lugares comuns sobre os quais Anderson Luis Nunes da Mata afirma:  

É comum que, ao lado de uma crítica social ou de uma descrição de costumes, 

haja um tensionamento simbólico ou alegórico, que posiciona a infância como 

um significante relacionado a múltiplos significados. Herança do pensamento 

romântico, essa perspectiva afeta os textos de modo a fazer a personagem 

infantil carregar o fardo de representar ou a inocência, ou a sabedoria, ou o 

novo, ou a promessa de futuro, ou a combinação de duas ou mais dessas 

variáveis. (2015, p.15) 

Bem diferente parece ser o que acontece nos textos lygianos, em que o fundamento 

alegórico se transforma, na realidade, em simbolismo mítico a refletir a sina dionisíaca. Sendo 

assim, ainda que oriundas desses sujeitos específicos – crianças e adolescentes −, as 

experiências vividas pelas personagens em questão equiparam-se em valor àquelas de qualquer 

outro indivíduo. Com isso, se alcança o mais universal de nossa essência humana, a nossa 

condição de seres originados na dor desde nosso nascimento.  

Independentemente do fato de serem homens ou mulheres, adultos ou crianças, as 

personagens de Lygia Fagundes Telles mostram-se vivenciando conflitos gerados pelos mais 

variados motivos. Caio Riter (2003, p.106) afirma que essas criaturas “soçobram incompletas, 

mutiladas, sozinhas”, três traços que sintetizam bem a infeliz vivência dionisíaca. Num artigo 

em que discute imagens recorrentes na obra da escritora, Riter afirma que esses seres ficcionais 

vivem sob o signo da dor, uma situação conflitante a que ele chama de “mal-estar no mundo”. 

Do amor à morte, tudo é motivo para uma situação angustiante. A autora colhe o medo, as 

frustrações e as inquietações de indivíduos que, ficcionalmente, vivenciam as peripécias da vida 
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cotidiana: “As situações urdidas por Lygia Fagundes Telles são pontilhadas por enigmas, ao 

mesmo tempo em que são retratos do cotidiano e exploram as manifestações do inconsciente, 

numa perspectiva intimista” (RITER, 2003, p. 106). De acordo com o pesquisador, tal quadro 

situacional é uma constante tanto nos contos quanto nos romances lygianos. De nossa parte, 

buscaremos demostrar que essa condição de puro sofrer se generaliza, manifestando-se em 

todas as fases da vida, isto é, ela é percebida tanto nos adultos quanto nas crianças e nos 

adolescentes.  A dor e o sofrimento constituem preceitos inerentes ao viver e, estando inseridas 

na vida, as personagens juvenis lygianas vivenciam essa angustiada condição.  

Neste ponto de nossa exposição, recorremos à intuição nietzschiana não apenas para 

estabelecer diálogo com sua visão dionisíaca do mundo, mas para também estabelecer elos com 

sua perspectiva acerca da criança e da infância, pois é semelhante àquela que emana das 

narrativas da autora em estudo. Em Humano, demasiado humano II, um de seus livros mais 

impactantes, há vários aforismas em que Nietzsche explora ou, pelo menos, tangencia o 

universo infantil75. Duas dessas passagens serão trazidas para a discussão, isso porque, em 

ambas, o filósofo contesta haver diferença na intensidade de vida experienciada pela criança e 

pelo adulto. Segundo ele, há, sim, diferença, mas nos valores que cada um deles concede às 

coisas do viver, é o que podemos depreender do aforisma que segue, intitulado A eterna 

criança: 

Nós julgamos que histórias de fadas e brincadeiras são coisas da infância: 

míopes que somos! Como se em alguma idade da vida pudéssemos viver sem 

brincadeiras e histórias! É certo que as denominamos e vemos de outro modo, 

mas justamente isso mostra que são a mesma coisa – pois também a criança 

vê a brincadeira como seu trabalho e as histórias como sua verdade. A 

brevidade da vida deveria nos guardar de pedante separação das idades da vida 

– como se cada uma trouxesse algo novo – e um poeta poderia nos apresentar

um homem de duzentos anos, um que realmente vivesse sem brincadeiras e 

histórias. (2008, p. 119, n.17076)      

Fica bastante clara a opinião de que a intensidade de vida na criança e no adulto é a 

mesma, com isso, as faixas etárias não nos trariam nada novo, a não ser o valor com que lidamos 

com as mesmas realidades do viver. Sendo assim, não haveria uma fase ingênua e feliz que 

seria sucedida por outra evoluída e angustiada, todas as fases possuem os mesmos preceitos 

75 Ao lado de muitas exaltações ao universo infantil, há muitas passagens em que Nietzsche usa os termos “criança” 

e “infância” com valor pejorativo, a partir dos quais define posturas e pontos de vista inferiores e rasteiros. Tal 

realidade, porém, não deve soar como contradição, trata-se, antes de tudo, de um lugar comum de seu estilo, em 

que as opiniões são colocadas sempre em perspectiva e em relação de comparação contextualizada, fazendo com 

que um mesmo conceito possa mudar de valor dependendo daquilo que está sendo considerado.  
76 Indicador do número do aforismo dentro da obra. 
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fundamentais, em especial, no que se refere à nossa essência de seres surgidos da dor. Tal 

opinião é, de modo mais consistente, exposta no aforisma O reino do céu infantil, onde se lê: 

a felicidade das crianças é um mito, tanto como a felicidade dos hiperbóreos77, 

de que falavam os gregos. Se existe felicidade na Terra, acreditavam eles, 

certamente seria o mais longe possível de nós, nos confins da Terra. [...] Para 

muitas pessoas, a visão das crianças, através do véu desse mito, é a maior 

felicidade de que podem participar: elas próprias chegam ao vestíbulo do céu, 

ao dizerem: “Deixai vir a mim as crianças, pois delas é o reino do céu”. – O 

mito do reino do céu infantil sempre vigora de alguma maneira, onde quer que 

haja sentimentalismo no mundo moderno. (2008, p. 278, n. 265, grifo do 

autor) 

Além de contestar a concepção segundo a qual o mundo infantil seria regido por uma 

felicidade ingênua, Nietzsche nos abre espaço para, retomando o contexto grego, estabelecer 

certa relação entre essa falsa concepção acerca da infância e a imagem do deus do vinho. Se 

Dioniso, dentro da cultura helênica, era representado como criança, isso não seria gratuito, 

decorreria de uma concepção seguida por um povo que concebia a infantilidade de modo 

particular. Vinculado ao universo infantil, Dioniso representaria uma ameaça para o 

pensamento helênico da Antiguidade, pois, de acordo com a concepção daquele período,   

a infância é um mal necessário, uma condição próxima do animalesco e 

primitivo; que, como as crianças são seres privados de razão, elas devem ser 

corrigidas nas suas tendências selvagens, irrefletidas, egoístas, que ameaçam 

a construção consensual da cidade humana graças à edificação racional, o que 

pressupõe o sacrifício das paixões imediatas e destrutivas (GAGNEBIN, 

2005, p.168). 

Apesar de ter como referência princípios fundamentais da cultura grega, o filósofo 

entende a imagem da criança de maneira completamente oposta àquela comum ao povo 

helênico. Nietzsche não questiona o caráter primitivo, irracional e selvagem do universo 

infantil, ele os ratifica e os interpreta de maneira oposta. Em vez de ameaçadora, ele entende a 

criança como símbolo de força criadora, marca imprescindível para o processo de 

transvaloração; é nesse sentido que a imagem da criança é explorada na obra de maior densidade 

poética, livro em que a sabedoria trágica é profetizada pelo sábio Zaratustra.   

Avesso a conceitos e definições, Nietzsche desenvolveu estilo único de escrita, retórica 

de tonalidade notoriamente poética em que as imagens substituem os termos conceituais. Nesse 

universo, a infância e a criança assumem papel de destaque, representado o estágio mais nobre 

77 Povo que vivia “além do vento norte”, de acordo com a mitologia grega. 
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da condição humana profetizada pelo filósofo dionisíaco78, simbolizando a essência humana 

enquanto ser criador. Considerada a mais importante obra do filósofo, o livro Assim falou 

Zaratustra, inicia com o discurso das três metamorfoses, ali o dionisíaco Zaratustra discute três 

comportamentos humanos expressos por meio de diferentes imagens dentre as quais destaca-se 

a da criança: “Três metamorfoses do espírito menciono para vós: de como o espírito se torna 

camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança” (2011, p. 27, grifo nosso). Na 

sequência em que aparecem, as imagens representam estágios diferentes do espírito que, nesse 

processo evolutivo, vai da fase inferior à superior, esta simbolizada pela criança. Deleuze chega 

a ver nesse trajeto evolutivo, o desenvolvimento do pensar nietzschiano, cuja fase trágica 

culmina com a essência infantil: “estas três metamorfoses significam, entre outras coisas, 

momentos da sua obra e também estádios de sua vida e sua saúde. Sem dúvida, os cortes são 

sempre relativos: o leão está presente no camelo, a criança está presente no leão; e na criança 

há a abertura para a tragédia” (DELEUZE, 2018, p.07).   

   Portadora do ímpeto criativo, a criação recusa carregar o peso dos antigos valores, ela 

tem a coragem de esquecê-los e criar outros valores menos pesados, com isso, diferencia-se do 

camelo e do leão: “Inocência é a criança, e esquecimento; um novo começo, um jogo, uma roda 

a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer-sim” (NIETZSCHE, 2011, p. 

28-29). O traço diferencial da criança é seu “sagrado dizer-sim”, nele se encontra a afirmação, 

postura de suma importância para o viver e seu eterno desejo de vir-a-ser:   

Afirmar significa ser capaz de criar um sentido novo para a vida, estando ela 

totalmente absorvida pelo presente, mas é capaz de estabelecer posteriormente 

uma nova brincadeira, sem estar presa à anterior. O seu jogo é sem interesse, 

não tem propósito, não busca nada, ela brinca apenas pelo prazer de brincar! 

A sua brincadeira é muitas vezes fantasiosa, irreal, mas num determinado 

momento cria sentido para o existir, podendo, no momento seguinte, ser 

substituída por outra, sem estabelecer apego pela primeira. (PEIXOTO, 2018, 

p. 4)  

Construindo e destruindo em seguida, a seu bel-prazer, nessa incessante brincadeira com 

os valores do existir, a criança supera os sentidos estagnados e estanques que avaliam de modo 

depreciativo a vida, assim, o indivíduo infantil é capaz de promover a “transvaloração de todos 

os valores”, por isso, “o filósofo do eterno retorno tem a criança como o princípio da mudança 

dos valores obsoletos. A criança é o artista. A sua infância somente pode ser valorizada através 

do brincar com o mundo, do contato com a natureza, da construção de sua visão de mundo” 

78 Epíteto usado para se referir a Zaratustra, espécie superego nietzschiano. 
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(SANTOS, 2014, p. 4). Assemelhar-se à criança é ser capaz de, por meio do ímpeto criativo, 

superar os obstáculos do viver, é poder jogar com o sofrimento e, mais do que isso, é distanciar-

se dos valores que culminam com o niilismo.  

Uma vez tendo se distanciado da infância e perdido o ímpeto criativo que lhe é inerente, 

resta ao indivíduo adulto a embriaguez dionisíaca, único modo de fazer-se outra vez criança, 

podendo brincar e voltar a criar. Se Dioniso adulto tende a ser representado como um bêbado, 

é porque somente nesse estado ele retoma e dá continuidade à sua infância criativa, e é isso o 

que ele nos ensina, a nos embriagarmos e, desse modo, tornarmo-nos constantemente artistas.   

Considerando o que fora exposto, fazemos nossas as palavras de Ronivaldo de Oliveira 

R. Santos, ao afirmar que: “A infância em Nietzsche, portanto, não tem o caráter simplista como 

o infantilismo. É algo que está para além da fisiologia da criança. O filósofo alemão chama a

atenção para o espírito de criação da criança como fonte basilar também para a condição do 

adulto” (2014, p. 4). 

Assim, entendemos as crianças e adolescentes lygianos como seres criadores e criativos 

que, afetados ou impactados por diferentes dissabores da vida, superam tais obstáculos por meio 

dos quais adquirem outra postura em relação à vida, passando a avaliá-la ou percebê-la de outro 

modo, a partir de novos valores. Tal qual Dioniso despedaçado, esses seres infantis renascem 

ou tornam-se outros, sem se entregarem ao pessimismo ou ceticismo típicos do universo adulto: 

“Estamos seguindo Dioniso como deus de uma teletai, de uma iniciação; um deus que permite 

ver a infância a partir de uma perspectiva trágica” (LOPEZ-PEDRAZA, 2002, p. 26).  

Em imagens simbólicas, em eventos ou, especialmente, na condição de ser angustiado, 

a paixão infantil dionisíaca se mostra resgatada em inúmeros textos lygianos, representando um 

estar no mundo particularíssimo, espécie de transfiguração da dor universal, transformando os 

seres ficcionais da escritora em reflexos atualizados do deus. De variados e originais modos, 

esse espelhamento se processa; por isso, como princípio metodológico, propomos a divisão da 

análise em duas perspectivas distintas.   

No primeiro momento, serão considerados os textos em que essa aproximação com o 

mito dionisíaco acontece por meio de eventos ocorridos com as personagens e, em seguida, 

iremos nos deter aos textos em que entendemos estar o dionisíaco representado por meio de 

uma vivência angustiada, decorrente do constante contato com a dor, oriunda de diferentes 

fontes. Demonstraremos que esses seres ficcionais lygianos não estão à margem de uma vida 
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que entendemos “adulta” e, por isso, mais complexa, representativa de nossa dramática 

condição. 

 

2.1.2. As crianças e seus estigmas dionisíacos 

“E se falo naquele tempo descabelado, selvagem, é porque acho importante o chão da infância. Nesse chão 

pisei descalça”(Lygia Fagundes Telles) 

 

Comecemos nossa imersão no universo poético lygiano, pela narrativa “Natal na barca”, 

um daqueles textos com inúmeras reedições, constando de várias publicações e cuja mais 

recente aparição foi em 2009, na antologia Antes do baile verde, publicada pela Companhia das 

Letras. Trata-se de uma narrativa de atmosfera sobrenatural79, narrada em primeira pessoa e 

marcada por uma situação emblemática: a morte e a ressurreição de uma criança. 

Dentro de uma barca, a narradora do texto, uma mulher solitária, encontrava-se 

acompanhada de mais três pessoas: um bêbado e uma mulher com uma criança de colo80. A 

mulher que trazia consigo o bebê iniciou uma conversa, forçando a protagonista a dar 

continuidade ao diálogo. Aquela mãe expôs todas as infelicidades que se abateram sobre sua 

vida, além de muitos, eram eventos de impacto profundo. Ela narrou a morte do filho mais 

velho de quatro anos, a separação do marido que a abandonou para ficar com a antiga namorada 

e, como se não bastasse, a doença do caçula que agora trazia nos braços para levar ao médico. 

Tudo isso despertou a piedade, mas, acima de tudo, a curiosidade da protagonista, pois, mesmo 

ferida por tantos infortúnios, aquela mãe demonstrava fé com a qual jamais se deparara.  

A cada pergunta, uma nova infelicidade era exposta, mas existia naquela mulher uma 

força inabalável: “Sentei-me novamente e tive vontade de rir. Era incrível. Fora uma loucura 

fazer a primeira pergunta, mas agora não podia mais parar” (TELLES, 2009a, p.117). A 

situação se tornou mais dramática quando a narradora resolveu levantar o xale que cobria a 

criança e percebeu que o bebê estava morto: “Debrucei-me na grade da barca e respirei 

penosamente: era como se estivesse mergulhada até o pescoço naquela água” (2009a, p. 119). 

Esse sentimento de piedade acaba sendo superado por outro, o de espanto, isso porque, depois 

de ter certeza de a criança estar morta, ao despedir-se daquela mãe – procurando sair dali 

imediatamente para não presenciar o desespero dela −, a protagonista se surpreende ao ver a 

                                                           
79 Discutiremos, no próximo capítulo, a presença do sobrenatural na obra da escritora.  
80 Como essa mesma narrativa será estudada mais adiante, sintetizaremos ao máximo os detalhes nessa primeira 

referência a ela.  
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criança viva: “A criança abrira os olhos ‒ aqueles olhos que eu vira cerrados tão 

definitivamente. E bocejava, esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem 

conseguir falar” (2009a, p. 120).   

Assim como Dioniso, essa criança que se encontrava no colo da mãe passou por um 

segundo nascimento, fenômeno que expressa um dos mais ricos valores da sabedoria dionisíaca, 

o de que a vida precisa morrer para renascer. Apesar de esse bebê não ser uma personagem

dotada de fala e, apesar de não promover nenhuma ação, é a sua presença no conto que engendra 

a maior de todas as transformações, pois graças a essa criança é que o universo interior e 

angustiado da narradora pode ser alterado, ou metamorfoseado. A possibilidade de mudança 

encontra-se projetada na visão que a personagem principal tinha em relação ao rio que, num 

primeiro momento, era verde e frio, mas, poderia se tornar verde e quente: “Saí por último da 

barca. Duas vezes voltei-me ainda para ver o rio. E pude imaginá-lo como seria de manhã cedo: 

verde e quente. Verde e quente” (2009a, p. 120). Na possível mudança de temperatura da água, 

passando de um estado a outro, sugere-se a metamorfose também da personagem; assim como 

o rio, ela poderia modificar-se depois daquele acontecimento, depois de testemunhar que a vida

pode, sim, se renovar, por meio do renascimento. 

O duplo nascimento dessa criança acontece enquanto manifestação sobrenatural, 

podendo ser considerado evento maravilhoso ou milagroso. De qualquer forma, ele é 

testemunhado pela protagonista ou, como algumas análises sugerem, pode derivar de uma 

interpretação equivocada feita por ela, o que não diminui esteticamente seu valor. De qualquer 

modo, o texto apresenta ao leitor esse bebê que retorna à vida. Se, por outro lado, partirmos 

para o campo simbólico, poderíamos identificar na obra lygiana outra criança a passar por dois 

nascimentos, trata-se do protagonista de “O tesouro”.  

A narrativa tem como personagem principal Guido que, com a ajuda da irmã, sai 

escondido de casa para ir em busca do tesouro que ele acredita estar enterrado em lugar ainda 

desconhecido. No trajeto rumo ao lugar procurado, o menino percorre uma praia e ali conhece 

um homem que o convida para tomar banho de mar. O convite é aceito e, ao avançar mar a 

dentro, o menino é surpreendido por uma onda que o faz imergir. O pior não acontece porque 

o desconhecido o traz à tona, puxando-o pelo braço.

Então hesitou, assustado com a água que já lhe chegava ao peito. Tentou 

recuar, os olhos crescendo com a onda que se formava inesperada. Mal teve 

tempo de gritar, “a onda!” Longínqua, como se viesse das profundezas, ainda 

ouviu a voz do homem, “fura ela depressa, fura!” Depois, tudo foi só explosão. 

E silêncio. Quando veio à tona, a cara lívida estalando de espuma, sentiu uma 
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dor aguda no braço. Como não viu o homem logo atrás, não entendeu 

imediatamente que a dor que sentia era da mão que o agarrara e o sustentava 

no alto. (TELLES, 1974, p. 127) 

Essa situação sugere ao leitor um renascimento no plano simbólico, fazendo com que 

em Guido também se reconheça a marca do duplo nascimento. A pesquisadora Vera Maria 

Tietzmann Silva (2009), ao analisar o texto, confirma essa carga simbólica, explicando que ela 

pode ser comprovada inclusive pelas imagens usadas na descrição do acontecimento. De acordo 

com a estudiosa,     

afogar-se no mar é uma imagem simbólica do regresso ao útero materno, a 

experiência de Guido nessa passagem configura-se como um novo 

nascimento. Afogar-se é conhecer a morte, salvar-se de um afogamento é 

conhecer a morte e o renascimento. A descrição de como o menino emerge 

das profundezas e é sustido no alto pela mão firme do homem sugere muito o 

final de um parto com o médico, aguardando o instante certo e de seccionar o 

cordão umbilical. (SILVA, 2001, p.166)  

Não bastasse o caráter simbólico dessa passagem, a consequência dela é ainda mais 

significativa, pois evidencia a metamorfose interna, alterando o modo como garoto avalia o 

mundo. O renascimento é também rito iniciático, indicando que houve uma travessia, 

denunciada pelo novo modo de se relacionar com a vida: “a iniciação inclui também um novo 

olhar sobre os valores cultivados por sua família e pelo meio social onde circula (SILVA, 2013, 

p. 37). Esse novo olhar avaliador deriva dessa capacidade de engendrar a transvaloração de

todos os valores e, neste caso, em particular, essa personagem vislumbra o caráter trágico da 

vida: “No processo, o menino descobre que o mundo real é o avesso daquele mundo perfeito, 

formal e comportado que sua mãe cultiva. Um mundo que, sob seu novo olhar, há de ruir ‒ pelo 

menos é o que o leitor presume, já que o conto termina em aberto, antes de o menino regressar 

a casa” (SILVA, 2013, p. 37). 

 Além do duplo nascimento, consideramos digno de nota outro detalhe textual que 

aproxima o garoto do universo dionisíaco. A personagem, no decorrer do conto, passa por duas 

outras provas iniciáticas menores, mas diretamente ligadas ao imaginário dionisíaco. Em duas 

situações distintas, ele é convidado a beber algo de teor alcoólico e, depois de fazê-lo, é tratado 

de modo mais respeitoso pelos dois grupos em questão, um masculino (os caminhoneiros) e 

outro feminino (as prostitutas). Além de renascer, essa criança também se “embriaga”, outra 

atitude que, tendo impacto sobre os sentidos da pessoa, altera sua relação com o mundo 

circundante. De pouco impacto em sua consciência, a embriaguez de Guido é de caráter 

simbólico, representando sua total entrega à vida, levando-o até mesmo a desistir de procurar o 
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tesouro, tendo já vivido experiências de maior valor até ali. Morrendo e renascendo, 

embriagando-se de vida, o menino retoma dois diferentes estigmas do mito dionisíaco.    

Enquanto essas duas personagens trazem consigo o estigma do duplo nascimento, há 

outra criança que, apesar de não nascer duas vezes, simplesmente dramatiza com seu viver a 

paixão dionisíaca completa, é Rodolfo, narrador personagem do conto “Verde lagarto amarelo”. 

Ele é um escritor que, na infância, vivenciou tantos dissabores quanto aqueles experienciados 

pelo deus helênico.  

A narrativa descreve a visita que Eduardo, o irmão mais novo, faz a Rodolfo. Por essa 

narrativa ter sido analisada em outro momento, sintetizaremos, ao máximo, os detalhes, 

limitando-nos especificamente à análise da infância traumática vivida por Rodolfo, para quem 

o encontro com o caçula significa verdadeiro tormento, levando-o a relembrar e reviver aspectos

do passado. Do início ao fim do texto, percebe-se a tensão instaurada entre os irmãos, apesar 

de terem vindo da mesma família e de terem vivido as mesmas situações, é evidente quão 

distintas são suas perspectivas, principalmente, em decorrência do seu preterimento pela mãe, 

Laura, em favor do filho mais novo:  

A escala de valores da mãe, prezando tanto a limpeza, fez com que o filho 

mais velho cultivasse uma imagem depreciativa de si mesmo e alimentasse, 

nas profundezas de seu ressentimento, uma inveja mórbida, raiando o ódio, 

contra seu irmão. Eduardo, por sua vez, por não ter sofrido censuras nem 

carência afetiva na infância, parece nem dar-se conta do complexo e da inveja 

de Rodolfo, mostrando-se afetuoso em suas relações com o irmão. (SILVA, 

2001, p. 130) 

Tendo vivido duas infâncias bem distintas, eles olham para o passado a partir de prismas 

opostos. Deriva dessa diferenciada infância o fato de eles terem intensificado ainda mais suas 

diferenciações, denunciadas por suas opostas personalidades. Tendo sido amado pela mãe e 

possuindo beleza admirável,  Eduardo tornou-se um homem seguro, confiante, um ser solar, 

mas superficial; já Rodolfo, que desde pequeno conviveu com a posição marginal, recebendo 

da mãe apenas críticas e palavras desencorajadoras, tornou-se um homem inseguro, 

ensimesmado, mas profundo, mergulhado nos abismos e subterrâneos de nossa condição. Em 

sua constituição apolínea, Eduardo simboliza a beleza e a ilusão das formas, e Rodolfo, em sua 

fundamentação dionisíaca, revela a essência trágica da existência: “Enquanto Rodolfo evoca os 

desajeitados seres subterrâneos, Eduardo, ao contrário, assemelha-se aos radiantes deuses 

solares, em sua beleza apolínea de traços perfeitos” (2001, p. 99).  
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Diante do irmão, Rodolfo volta a ser aquela criança de outrora, insegura e envergonhada 

de sua obesidade e de seus constantes suores. Eduardo, esse ser solar, é a ponte com o passado, 

ele lança luz sobre uma escuridão que o irmão obeso tenta tanto manter imersa nas sombras. 

Respirei de boca aberta agora que ele não me via, agora que eu podia 

amarfanhar a cara como ele amarfanhara o papel. Esfreguei nela o lenço, até 

quando, até quando?!... E me trazia a infância, será que ele não vê que para 

mim foi só sofrimento? (TELLES, 2009a, p. 21) 

Nesse ponto, torna-se evidente a semelhança entre a infância de Dioniso e a de Rodolfo. 

Assim como o filho de Sêmele, essa personagem continua presa à fase de dor e de sofrimento, 

seu físico e seus suores o tempo todo o transportam para o passado, revivendo constantemente 

sua humilhante fase infantil. O corpo obeso de Rodolfo encontra-se ali, no presente, diante de 

Eduardo, mas sua mente e seus sentidos parecem retornar à infância, revivendo as agruras que 

o levaram inclusive a desejar a morte, assim como aconteceu com Dioniso.

Não queria suar, não queria, mas o suor medonho não parava de escorrer 

manchando a camisa de amarelo com uma borda esverdinhada, suor de bicho 

venenoso, traiçoeiro, malsão. Enxugava depressa a testa, o pescoço, tentava 

num último esforço salvar ao menos a camisa. Mas a camisa já era uma pele 

enrugada aderindo à minha com meu cheiro, com a minha cor. Era menino 

ainda mas houve um dia em que quis morrer para não transpirar mais (2009a, 

p. 22-23)

Em sua luta para superar a infeliz infância, Rodolfo tenta fugir, esquivar-se para, pelo 

menos, evitar maior desprazer, empreitada comprometida por Eduardo, essa presença que, de 

certo modo, simboliza a perseguição insistente que Hera empreendera em relação ao deus do 

vinho: “Ficou [Eduardo] seguindo-me com o olhar enquanto eu procurava no armário debaixo 

da pia a lata onde devia estar o açúcar”(2009a, p. 24). Enquanto procura o açúcar, Rodolfo 

descobre duas baratas que, ao serem expostas, desesperam-se procurando abrigo, ele reconhece 

nelas a luta que ele mesmo empreende tentando esconder-se: “ah, o mesmo humano desespero 

na procura de um abrigo” (2009a, p. 24). Assim como as baratas, Rodolfo deseja se abrigar, 

pois somente desse modo ele conseguiria se proteger do passado, esquivando-se da infância 

infeliz que o persegue. Nesse intenso desejo por um esconderijo seguro, ele revive as amarguras 

de Dioniso em suas incessantes fugas, sempre à procura de um lar em que pudesse viver a salvo 

do ódio de Hera. Rodolfo é um ser cuja história se confunde com o mito dionisíaco, talvez ele 
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seja a personagem infantil lygiana que mais traduza a sina de Dioniso em sua essência de dor e 

sofrimento81, símbolo da vida e do seu fundamento trágico. 

Assim como Rodolfo, há outra personagem que, em muitos aspectos, retoma a infância 

dionisíaca. Ela é Virgínia, a protagonista do primeiro romance lygiano Ciranda de pedra 

(1954). O livro é dividido em duas partes; na primeira delas, composta por sete capítulos, a 

personagem principal é ainda uma garotinha, experimentando os dissabores iniciais de sua vida 

e o mais marcante deles será a perda da genitora. Mas, antes de sua mãe morrer, Virgínia 

vivencia a angústia de testemunhar a loucura de Laura82, tendo de suportar os comentários 

maldosos das pessoas em relação à doença e ao estado de Laura. Nelly Novaes Coelho, 

comentando o livro, deixa claro que a sina trágica da personagem se inicia na infância: “Através 

da dolorosa estória de Virgínia (que o leitor acompanha desde a infância até a plena maturidade 

vivencial), o que emerge do fluxo romanesco é o sentido dramático da existência em nosso 

mundo contemporâneo”  (COELHO, 1975, p.35). 

Dioniso, como exposto em outro momento, perdeu sua mãe antes mesmo de nascer, o 

que não o impediu de criar um laço forte com a imagem de Sêmele. Uma das variantes do mito 

dionisíaco registra que, antes de ir ao Hades resgatar o phasma da mãe, o deus cuidou de se 

vingar das tias que acusavam Sêmele de ser louca. Ainda viva, a mãe de Dioniso teria 

compartilhado com as irmãs seu segredo, revelando ser amada pelo deus dos deuses. 

Acreditando ser uma mentira ou pura imaginação da moça, as tias de Dioniso contestaram a 

sanidade de Sêmele, propagando a notícia de sua decadência mental. No caso de Virgínia, são 

as irmãs dela que mais reforçam a loucura da mãe, e é delas que mais tarde a protagonista irá 

se vingar. Apesar de semelhantes, as relações estabelecidas entre a infância de Virgínia e de 

Dioniso serviram apenas para contextualizar a personagem lygiana, pois seu verdadeiro estigma 

dionisíaco está relacionado à imagem que dá nome ao romance, a ciranda de pedra composta 

por anões.  

No jardim da casa onde morava Natércio83 e as duas filhas – Otávia e Bruna –, havia a 

ciranda de pedra que encantava Virgínia. Ela desejava fazer parte daquela ciranda formada por 

cinco anões de pedra que, de mãos dadas, estavam a cirandar.       

                                                           
81 Graças à intensidade desse texto, no que se refere à imagética dionisíaca, ele será estudado ainda mais uma vez, 

quando abordaremos o tema da memória.  
82 Ela compartilha com Rodolfo também esse fato, ter como mãe uma mulher chamada Laura.  
83 Antigo esposo de Laura, pai de suas filhas, Otávia e Bruna. Até certa altura do romance, Virgínia também 

acredita ser filha dele, mas descobre que seu pai é realmente Daniel, o homem ela tratava como padrasto por ter 

se tornado companheiro de Laura depois que ela se separou de Natércio.   
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Rindo-se ainda, aproximou-se dos anõezinhos que dançavam numa roda tão 

natural e tão viva que pareciam ter sido petrificados em plena ciranda. No 

centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras. “Quero entrar na 

roda também!”, exclamou ela apertando as mãos entrelaçadas dos anões mais 

próximos. Desapontou-se com a resistência dos dedos de pedra. “Não posso 

entrar? Não posso?”, repetiu mergulhando na fonte as mãos em concha. Atirou 

a água na cara risonha do anão de carapuça vermelha. Ficou vendo a água 

escorrer por entre seus dedos. (TELLES, 2009d, p. 79) 

 

No decorrer da leitura, o leitor entende o significado dessa ciranda que, na realidade, 

simbolizava o círculo de amizade formado por Otávia, Bruna, Letícia, Afonso e Conrado, grupo 

fechado e do qual a personagem principal desejava fazer parte. Assim como na verdadeira 

ciranda, formada pelas estátuas de pedra, o círculo humano também não se abria, impedindo 

Virgínia de fazer parte dele. Diante da postura dos participantes, ela se sente rejeitada, 

completamente desprezada e estranha àquele conjunto de amigos. Nesse ponto, Virgínia 

experiencia uma situação que, em sentido, reconstrói a difícil inserção de Dioniso no grupo de 

deuses olímpicos, tendo de suportar a resistência do Olimpo à sua imagem e ao seu ingresso no 

panteão grego. Conforme se evidenciou em outro momento deste trabalho, o deus do vinho, em 

sua juventude, precisou passar por um longo processo de domesticação até poder participar de 

vez do seleto grupo de deuses gregos.  

Com as personagens estudadas nessa seção, nosso objetivo foi identificar experiências 

que, nos enredos lygianos, reconstroem aspectos circunstanciais presentes na narrativa mítica 

de Dioniso. Resgatando essas passagens do mito dionisíaco e atualizando-as, Lygia Fagundes 

Telles vai compondo sua poética dionisíaca, não necessariamente pela retomada dessas 

imagens, mas pelo valor que assumem dentro dos enredos da escritora.  

Continuando nossa análise da infância e da adolescência lygiana, passaremos em 

seguida à análise das personagens que, em vez de vivenciar experiência semelhantes às de 

Dioniso, trazem consigo certa consciência de mundo trágica, dionisíaca em sua essência, 

marcada por infelicidades a que estão ou foram sujeitas. Esses seres, mesmo tão jovens, exibem 

uma consciência de mundo maculada pelos desgostos experimentados.  

 

2.1.3. O caráter trágico da infância 

[...] mas com que força essa coisa da infância às vezes reaparece (As horas nuas. Lygia Fagundes Telles) 
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Depois de estudarmos as crianças e os jovens que, de algum modo, passaram por 

experiências ou situações semelhantes àquelas identificadas na narrativa mítica de Dioniso, 

iremos nos voltar agora para as personagens em cujas vivências doloridas está representado o 

caráter trágico da condição humana, aqui compreendido segundo a sabedoria silênica, ou seja, 

como destino fadado ao constante contato com a dor.   

Como máscaras dionisíacas, trágicas por natureza, essas personagens nascem 

condicionadas à dor e, em face dos dissabores de suas vidas, não se desesperam, pois, em sua 

consciência infantil, agem como se estivessem diante de um jogo em que, mesmo tendo perdido 

a partida, preparam-se sem medo para a próxima rodada. Eis a vantagem do espírito infantil 

segundo vimos em Nietzsche, a criança está sempre criando e isso a impede de ser infectada 

pelo niilismo. Por serem indivíduos ainda jovens, essas personagens não são aqui convocadas 

para expressarem sua consciência trágica acerca do viver, elas vivem o trágico da vida sem o 

saber, sem ter consciência dele. 

Alguns desses seres somente quando adultos conseguirão voltar-se para o passado e 

avaliar o que fora vivido, daí compreenderão como foram dramáticas suas trajetórias a ponto 

de querer negá-las, apagá-las definitivamente. É o que faz Ana Clara84, uma das protagonistas 

do livro As meninas (1973). Ao se lembrar de sua infância ‒ período no qual sofreu com a 

pobreza, vendo a mãe ser violentada pelos homens com quem se envolvia e ela mesma também 

sendo violentada ‒, a moça deixa clara sua tristeza e revolta, sentimentos que não a dominavam 

quando era jovem e passava por toda gama de infortúnios. Em conversa com Madre Alix, uma 

das freiras que zelavam pelo pensionato onde ela e as outras protagonistas do romance 

moravam, Ana lhe expõe sua intimidade e clama à ouvinte sua ajuda para esquecer o passado: 

“Madre Alix me ajuda. Me ajuda me ajuda me ajuda. Eu não quero mais lembrar e lembro. Sei 

que a infância acabou tudo acabou e que ela era uma. No ano que vem vai começar tudo novo 

e tudo bom e eu posso viver como se não tivesse atrás esse começo” (TELLES, 2009e, p.85). 

Tal qual Ana Clara, outras personagens lygianas têm motivo para esquecer seus 

“começos”, isto é, a infância ou adolescência. Em muitos textos, por suas estruturas e 

simbolismo, essa vivência traumática se confunde com um processo de iniciação, porém não se 

trata da chegada ao mundo adulto, cujo valor é de caráter sociocultural. Nessas experiências, 

compreendemos que as personagens iniciam a descoberta, ainda inconsciente, da essência 

                                                           
84 Não entraremos em detalhe acerca da personagem, pois ela será estudada em outro momento deste estudo, 

fazemos apenas essa referência rápida à sua infância traumática por dialogar diretamente com o que estudamos 

neste momento da pesquisa.  
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trágica do viver. No sentido dramático de suas vivências infantis, percebemos uma primeira 

aproximação com o elemento dionisíaco, mas a escritora vai além, compondo ambientes e 

contextos que também se mostram carregados de elementos particularmente ligados ao mito de 

Dioniso.   

Graças à insistente perseguição empreendida por Hera, Dioniso passou sua infância e 

sua adolescência em lugares distantes. Em sua maioria, eram ambientes bucólicos e recônditos 

que ora assumiam a feição de pequenos paraísos perdidos, ora se assemelhavam a cativeiros 

escuros. Órfão de mãe e impossibilitado de conviver com o pai, sua criação ficou a cargo de 

pessoas ou entidades que, designadas por Zeus, concederam-lhe a atenção e o culto que o 

fizeram chegar salvo à fase adulta, mas não incólume às cicatrizes decorrentes de sua condição. 

Assim como o deus do vinho, é comum que personagens lygianas também apareçam ilhadas 

em lugares ermos, simplórios e, algumas vezes, campesinos. Nesses ambientes, em vez de uma 

família, o que encontramos são fragmentos de estruturas familiares85 ou, algumas vezes, um 

arranjo parental que considera inclusive os empregados como membros, eles são núcleos 

adultos responsáveis pela vida de um indivíduo na infância ou na adolescência. Rosa Maria de 

Carvalho Gens, em estudo sobre a infância nos textos de Lygia Fagundes Telles, comenta esses 

sistemas familiares construídos pela autora:  

As famílias, em grande parte, estruturam-se a partir de centros femininos, 

numa profusão de avós e tias, que ganham a narrativa, e rasuram a imagem do 

masculino, que aparece em um plano distanciado. Os laços domésticos são 

atados, assim, principalmente por mulheres. Nos contos de Lygia Fagundes 

Telles, a presença de personagens-crianças deixa entrever um mundo em que 

os adultos não as protegem, ao contrário, no qual elas se lançam (ou são 

lançadas) em aventuras de conhecimento e descoberta. (2015, p.8) 

Mesmo fazendo parte dessas diferentes estruturas familiares, as crianças e adolescentes 

presentes nos contos lygianos não demostram sofrer o impacto das perdas ou das ausências 

parentais, elas não vivem remoendo conflitos internos de ordem identitária como é bastante 

comum nos romances da escritora. Já fragilizadas por muitas outras fontes de dor desde o 

85 Numa outra chave de leitura e comentando especialmente os romances lygianos, Cristina Ferreira Pinto defende 

que,  com esses novos formatos familiares, Lygia Fagundes Telles retrata “a decadência da família burguesa”, cuja 

estrutura tem como figura central a imagem do homem/pai . Mesmo referindo-se às obras romanescas, o aspecto 

exposto pela pesquisadora é facilmente identificado nos contos lygianos que também focalizam “a decadência ou 

a dissolução da família brasileira, que pode ser mais precisamente caracterizada como a dissolução de uma 

estrutura familiar centrada na figura do Pai” (PINTO, 1990, p. 119). Como consequência, os arranjos familiares 

lygianos terão como pilar a figura feminina: “a descentralização da figura do Pai revela-se especialmente através 

de uma abordagem narrativa que privilegia protagonista e co-protagonista femininas. (PINTO, 1990, p. 119). Com 

esse formato, os grupos familiares lygianos se aproximam das antigas reuniões de mulheres mênades, os séquitos 

dionisíacos que serão estudados mais adiante. 
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nascimento, esses jovens enfrentam solitariamente as adversidades de suas trajetórias, 

tornando-se símbolos de resistência humana em relação à força selvagem da vida. Com isso, 

em vez de maturidade, os contratempos experienciados podem ser vistos apenas como eventos 

situacionais que os inserem no fluxo de dissabores inerentes ao viver.    

Esse quadro de enfrentamento da dor será verificado em cinco contos da autora, são eles 

“Dezembro no bairro”, “O jardim selvagem”, “O menino”, “As cerejas” e “Herbarium”. Nos 

dois primeiros, entendemos que a morte – não o contato direto, mas a consciência dessa inimiga 

atroz − instaura-se como elemento angustiante; nos outros três, é a desilusão no amor – mesmo 

sem talvez entender em que consista esse sentimento – o que se torna fonte de amargura. Pela 

morte ou pelo amor, as personagens mergulham mais profundamente no âmago da vida que, 

em nenhuma de suas fases, descarta a necessidade da descida aos infernos, o que leva esses 

pequenos a, logo cedo, empreender tal percurso pouco prazeroso.  

Em “Dezembro no bairro”,  há uma diferença em relação às demais narrativas 

envolvendo personagens infantis, em vez da criança solitária, temos um protagonista que divide 

a cena com o irmão e outros colegas, dentre os quais se destaca Maneco – esta é a personagem 

que, no conto, mais encarna a condição trágica, pois, além de ser um menino muito pobre, ele 

mora apenas com o pai chamado Marcelino que, por sua vez, tem problemas com bebida e é 

bastante violento com todos, em especial, com o filho. O protagonista, por outro lado, mora 

com os pais e com o irmão, possui uma família supostamente perfeita, por isso sua realidade 

destoa das demais personagens infantis lygianas. Esse quadro se altera graças ao contato com a 

condição do outro garoto, o destino fatal de Maneco promove a metamorfose da personagem 

narradora.   

Toda a história começa com uma tentativa frustrada de arrecadar dinheiro para que a 

turma de amigos pudesse montar o presépio de final de ano. O insucesso deles gera a briga entre 

o irmão do narrador e Maneco. Este estava em evidente desvantagem, pois seu opositor era 

mais forte e bem maior. Marcelino, o pai de Maneco, interfere na briga e, por estar bêbado, 

acaba também violentando o filho que vai para casa com o nariz sangrando. Depois desse 

ocorrido, os garotos se afastam de Maneco e isso faz com que ele se isole, afastando-se dos 

amigos. O sumiço do menino não é percebido ou contestado pelos pais do protagonista, na 

realidade, a presença do garoto, há muito, constituía uma preocupação para eles, especialmente 

para a mãe dos meninos que pedia aos  que filhos se afastassem do garoto, pois ela o considerava 

um doente: “Esse menino é doente e essa doença pega, já avisei mil vezes! Não mandei se 

afastarem dele, não mandei? Um menino pesteado, imundo” (TELLES, 1974, p. 60). 
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O fato de Maneco não continuar participando da confecção do presépio incentiva os 

outros a planejarem uma vingança e, por isso, vão até a casa do ex-amigo. Chegando lá, se 

deparam com um quadro chocante, o narrador percebe como Maneco está abatido em 

decorrência da doença, além disso, se impressiona com a miséria profunda do lugar:  

Empurramos devagarinho a portinhola carcomida mas logo paramos, imóveis, 

assustados com a miséria desordem do quartinho de paredes enegrecidas e 

colchões velhos amontoados nos cantos. Maneco estava sozinho, deitado num 

colchão com a palha saindo por entre os remendos. Mal teve tempo de 

esconder qualquer coisa debaixo do lençol. Tinha na mão uma tesoura. Sob a 

débil luz da lamparina ele nos pareceu completamente amarelo, mais negro e 

cerrado o capacete de cabelo fechando-lhe a cara. Foi a última vez que o 

vimos. 

−Seus traidores! − gritou com voz rouca. – Que é que vocês querem aqui, seus 

traidores. (1974, p. 64, grifo nosso) 

 

Mesmo muito jovem, o narrador-criança se depara com um evento que altera sua relação 

com o mundo. Ele e os outros garotos de idade semelhante passam pela mesma experiência, 

entretanto só ele se compadece e sofre intimamente os impactos daquele acontecimento: 

“Fomos saindo de cabeça baixa. Só eu olhei para trás quando já fechava a portinhola” (1974, 

p. 64, grifo nosso). Relembrando essa passagem de sua vida, ele percebe como está ainda preso 

a ela; sobre seus ombros, pesa a visão decadente do amigo que, criança como ele, talvez 

esperasse apenas um Natal com presépio e presentes. Mas, em vez disso, o período natalino, 

ligado à ideia de renovação da vida, acaba marcado com a morte de Maneco.   

A morte também marca a infância de Ducha, a menina que narra e protagoniza o conto 

“O jardim Selvagem”. Com seu olhar infantil, ela testemunha os eventos relativos ao casamento 

repentino de seu tio Ed com uma moça desconhecida chamada Daniela. A garota não demostra 

conflitos internos quanto à sua condição, ela vive num ambiente “familiar” harmonioso que, 

além dos empregados, era formado pela Tia Pombinha e pelo Tio Ed, mas este, pouco depois 

do casamento, morreu com um tiro no ouvido e houve indícios de que a morte teria sido causada 

pela esposa Daniela que, segundo o marido, “era um jardim selvagem” – de onde surge a 

expressão que dá nome ao livro e ao conto.  

Com a morte do tio, a protagonista depara-se com outra adversidade em sua trajetória. 

Se no conto “Dezembro no bairro” a morte do amigo constituiu a primeira perda do narrador, 

nesta narrativa, a morte do tio é a continuidade de um movimento já iniciado com a ausência 

dos referenciais paternos, fazendo com que a adolescência se distancie daquela visão benfazeja 

e ingênua. De fato, ingenuidade não é um traço marcante na personalidade de Ducha. Apesar 
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de testemunhar tudo à distância, a narradora é quem parece primeiro suspeitar do assassinato 

do tio, pois ela sabia que Daniela havia matado um cão com um tiro no ouvido.  

Quando Conceição veio me anunciar que ele tinha se matado com um tiro, 

assustei-me à beça. Mas aquele primeiro susto que levara quando me disseram 

que ele estava doente fora um susto maior ainda. Eu chegava da escola quando 

Conceição veio correndo ao meu encontro. 

— Seu tio Ed se matou hoje de manhã! Se matou com um tiro! 

Larguei a pasta. 

— Um tiro no ouvido?. (TELLES, 2009a, p.112) 

Por ser “criança”, Ducha pouco presencia o desenrolar dos fatos, já que, na maioria do 

tempo, ela está na escola, mesmo assim consegue construir sua concepção acerca de tudo e 

compartilhá-la com o leitor. Como uma investigadora mirim, ela tem acesso às informações 

que, reunidas, lhe possibilitam chegar à conclusão de que o tio pode ter sido assassinado. Ao 

comentar os dois planos da narrativa – um que se detém no cotidiano de Ducha e o outro 

vinculado aos eventos sobre o casamento e a morte do tio da garota – Silva aponta o modo nada 

ingênuo com que a garota manipula a narração para que o leitor compartilhe com ela seu ponto 

de vista: “Deste artifício usado pela autora decorre o atrativo maior deste conto, a ambiguidade 

na interpretação dos acontecimentos, uma vez que Ducha tenta manipular o espírito do leitor, 

para que ele tire as mesmas conclusões que ela sobre a morte de Ed” (2009a, p. 71).  A morte 

do parente não representa a perda de uma inocência original, percebe-se que a própria condição 

da menina a faz compreender o ocorrido de modo diferenciado, apesar de promotor de 

sofrimento, ele se mostra menos impactante. Ducha, lançando mão de sua genialidade infantil, 

entende o evento como um jogo, fazendo o possível para desvendá-lo.  

Mesmo se manifestando de maneira diferente em cada uma das narrativas, a morte surge 

como elemento complicador, por meio do qual as duas crianças se deparam com a finitude da 

vida. Em sua meninice, eles não têm consciência do impacto dessa descoberta, por isso, em 

ambos os casos, as personagens dão continuidade a suas trajetórias sem perecer ou padecer 

diante das desgraças ocorridas em torno a elas. Ambas se sentem afetadas pelo ocorrido e, nessa 

sua experiência de perda, elas parecem passar por algo semelhante àquilo que o deus do vinho 

também viveu, a perda constante de pessoas, servos e seguidores a quem também se encontrava 

vinculado afetivamente, todos vitimados pela ira incessante de seus perseguidores (Hera e 

Licurgo, por exemplo). Também como ele, as duas personagens superam essas mortes e 

continuam sua trajetória, para isso, apropriando-se das prerrogativas que o espírito criativo 

infantil lhes proporciona.  
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Assim como a morte, o sentimento amoroso também se torna fonte infinita de dor nos 

textos lygianos, onde “o amor não é uma bênção, mas uma experiência amarga, o mais das 

vezes trágica (SILVERMAN, 1981, p. 176), tanto para os adultos quanto para as crianças e 

adolescentes. Mas, no caso das personagens infantes, o amor também altera a relação delas com 

o mundo, levando esses seres a passar por experiências transformadoras. Mesmo sendo

protagonizadas por personagens tão jovens, esses desencontros afetivos são representados com 

a mesma tensão dramática das narrativas cujas personagens são indivíduos adultos.   

Peripécia comum aos textos lygianos, o desencontro amoroso está presente nos textos 

mais conhecidos e mais admirados pelo público leitor. Servem de exemplo os famosos “Pomba 

enamorada ou uma história de amor” (1977), “Venha ver o pôr-do-sol” (1958), “As pérolas” 

(1958) e “A ceia” (1958). Nessas narrativas protagonizadas por personagens adultas, o amor ou 

a sua impossibilidade geram frustrações e angústias impedindo inúmeros indivíduos de serem 

felizes. A experiência negativa em relação ao mais nobre dos sentimentos é constante não 

apenas entre os adultos, ela frequentemente impacta o viver de personagens infantis ou 

adolescentes que, a seu modo, sofrem também os abalos da desilusão amorosa.  

Símbolo-mor da desilusão amorosa vivenciada enquanto substrato edípico é o conto “O 

menino”, um dos textos mais antigos da escritora, tendo sido publicado pela primeira vez em 

1949, período do qual poucos textos resistiram à criticidade da escritora que renegou quase toda 

a produção daquele período. Narrado em terceira pessoa, o texto tem como personagem 

principal um garotinho apaixonado pela mãe, admirando-a a ponto de ver nela o exemplo de 

mulher que gostaria de ter para si quando adulto. Essas impressões e avaliações são expressas 

pelo narrador onisciente que, tendo acesso ao âmago dessa personagem, descreve ao leitor a 

perspectiva da criança com riqueza de detalhe e por meio de recursos simbólicos, o que seria 

impossível caso se optasse pelo foco narrativo de primeira pessoa. Mas aqui, como em tantos 

outros textos da escritora, ela recorre à “narrativa em terceira pessoa, porém como que aderida 

a uma personagem” (COELHO, 1975, p. 116), no caso, o menino. Graças à adesão ao ponto de 

vista do protagonista, são constantes os trechos em que podemos notar certa singeleza no 

registro das sensações da criança:   

Na rua, ele andava pisando forte, o queixo erguido, os olhos acesos. Tão bom 

sair de mãos dadas com a mãe. Melhor ainda quando o pai não ia junto porque 

assim ficava sendo o cavalheiro dela. Quando crescesse haveria de se casar 

com uma moça igual. Anita não servia que Anita era sardenta. Nem Maria 

Inês com aqueles dentes saltados. Tinha que ser igualzinha à mãe. (TELLES, 

2009a, 168) 
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A imagem de perfeição que o garoto tem de sua mãe é desconstruída em decorrência da 

decepção sofrida por ele, quando descobre o caso extraconjungal que ela mantém com um 

desconhecido. A descoberta acontece no dia em que mãe e filho vão ao cinema como de 

costume, mas, desta vez, o menino percebe que as idas ao lugar eram, na realidade, uma 

estratégia da mulher para se encontrar com o amante. Depois de vivenciar dolorosamente a 

dramática revelação, o protagonista volta para casa decepcionado com a genitora, tentando 

evitá-la, pois a mulher, que antes ele fazia questão de exibir aos amigos, tornara-se motivo de 

vergonha e repúdio.  

De assalto, a mão dela agarrou a sua. Sentiu-a quente, macia. Endureceu as 

pontas dos dedos, retesado, queria cravar as unhas naquela carne.  

−Ah, não quer mais andar de mãos dadas comigo? 

Ele inclinara-se, demorando mais do que o necessário para dobrar a barra da 

calça rancheira.  

−É que não sou mais criança.  

−Ah, o nenenzinho cresceu? Cresceu? − Ela riu baixinho. Beijou-lhe o rosto. 

−Não anda mais de mão dada? (2009a, 174) 

 

Em sua “imaturidade” infantil, enquanto retorna ao lar, ele mostra-se indeciso, sem 

saber se denuncia ou não a mãe, revelando a traição ao pai, que pode estar sendo traído desde 

longa data. A cena final do conto deixa explícita essa dúvida interna que a personagem traz 

consigo, mas, como é comum ao estilo lygiano, a narrativa termina em suspenso, deixando para 

a consciência do leitor apenas a ambiguidade, cabendo a ele criar, para si, a consequência de 

qualquer que seja a decisão do garoto.     

O menino encarou-o demoradamente. Aquele era o pai. O pai. Os cabelos 

grisalhos. Os óculos pesados. O rosto feio e bom. 

− Pai... − murmurou, aproximando-se. E repetiu num fio de voz: −Pai... 

−Mas meu filho, que aconteceu? Vamos, diga! 

− Nada. Nada. 

Fechou os olhos para prender as lágrimas. Envolveu o pai num apertado 

abraço. (2009a, 176) 

 

O teor psicanalítico do texto é evidente, as bases do complexo de Édipo proposto pelos 

estudos de Sigmund Freud atravessam toda a narrativa. Entretanto é nas raízes míticas que 

analisaremos a situação descrita. Se elencamos o conto entre aqueles que têm no amor a fonte 

de sofrimento, é por percebermos nessa narrativa a desilusão amorosa original, aquela cuja 

consciência e superação são ainda mais dolorosas, participando da constituição psicológica de 

todo e qualquer indivíduo. Enquanto estrutura mítica, a experiência angustiante dessa primeira 
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desilusão afetiva representa a realidade universal pela qual todos nós passamos e, como prega 

a psicanálise, que reproduzimos nas demais experiências afetivas no decorrer da vida.  

O conto lygiano descreve a desagradável experiência pela qual a personagem infantil 

passou, situação em que o menino viveu seu primeiro desencontro amoroso, afinal, descobre a 

sensação de ser traído pela mãe, seu ideal de mulher. A revolta do garoto não deriva do fato de 

ter descoberto a traição da mãe em relação ao pai dele, mas de ter descoberto a traição dela em 

relação a ele mesmo, pois ele também a tem como objeto de desejo. Nessa criança está 

representada a desilusão amorosa arquetípica, determinando a descida ao nosso inferno 

existencial e isso corrobora a concepção de que somos seres nascidos e fadados à dor. Essa 

experiência precoce de infelicidade amorosa que, neste texto em questão, é representada em 

perspectivas míticas, em alguns contos recebe outra tonalidade.  

Em “As cerejas”, a narradora e protagonista é uma menina que vive numa casa com 

duas mulheres, uma delas a garota chama de Madrinha e a outra é a empregada, cujo nome é 

Dionísia. Ao longo da narrativa, em nenhum momento é feita referência aos pais da adolescente 

e, assim como Ducha, ela não faz alusão a seus genitores. Toda a atenção da menina encontra-

se voltada para sua primeira experiência amorosa, ou melhor, sua primeira desilusão amorosa. 

A narradora do conto nutre verdadeira paixão pelo primo distante chamado Marcelo que se 

encontrava ali para passar as férias. Também nesse período, chega àquela casa uma tia, de nome 

Olívia, mulher requintada, bonita e extravagante. Diante dos dois forasteiros, a menina se sentia 

pequena, seu mundo soava inferior, ela percebe a singeleza de sua condição quando se compara 

aos dois intrusos. A certa altura da narrativa, ela assume a inferioridade de seu mundo: 

“Pareciam feitos de outra carne e pertencer a um outro mundo tão acima do nosso, ah! Como 

éramos pobres e feios” (TELLES, 2012, p. 83).  

Entre os dois estranhos, a tia Olívia e o primo Marcelo, parecia haver certa antipatia, no 

entanto, a certa altura do texto, fica impreciso o que realmente existiria entre eles. Essa relação 

tornou-se ainda mais ambígua para a narradora depois que, numa noite de temporal, a menina 

sofreu grande decepção ao ver − ou fantasiar − que o primo encontrava-se aos beijos com 

Olívia. A protagonista guardava consigo apenas a cena amorosa vista num relance, como num 

“flash”, pois foi percebida − ou imaginada − durante o clarão rápido de um relâmpago, 

entretanto, o sentido dessa imagem teve densidade semântica profunda porque deixou inquieta 

a alma da jovem que, em consequência do acontecimento, adoeceu, ficando acamada por alguns 

dias. Quando se recuperou, Marcelo já tinha partido e, poucos dias depois, a tia também fora 

embora dali. Depois de um ano, chegou às moradoras do lugar a notícia da morte do garoto. 
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Apesar de nesse texto também acontecer uma morte, a origem verdadeira do sofrimento 

se encontra na desilusão amorosa pela qual a moça passara. Ela sequer comenta o impacto da 

notícia da morte de Marcelo, toda sua narração diz respeito ao seu desencontro amoroso. Mais 

uma vez enfatizamos essa naturalidade com que, aos poucos, esses seres vão enfrentando seus 

desafios, não se trata de superação da infância ou entrada no mundo adulto, mas de adaptação 

à condição trágica do viver.  

Bastante semelhante à narrativa anterior é “Herbarium”, sendo vários os pontos de 

contato entre os dois enredos. Outra vez temos como narradora uma jovem, ponto de referência 

a partir do qual a história se desenvolve como fluxo interior de sua consciência, estrutura 

moderna de narração, na qual a história parece ser reproduzida dentro da cabeça da personagem, 

técnica narrativa que a escritora frequentemente explora e que também acontece no conto 

anteriormente analisado. Repetem-se também semelhante estrutura familiar, o ambiente e o 

desencontro amoroso.  

Em “Herbarium”, a jovem protagonista é apaixonada pelo primo doente, ela conta os 

fatos ocorridos desde a chegada até a partida do moço. Seguindo a linha de ambientação comum 

às narrativas lygianas, tudo se passa em um ambiente bucólico e tranquilo, pouco descrito e, 

por isso, impreciso, mas perfeito para a manutenção da vida tranquila ou para servir de refúgio 

na recuperação de uma doença, e foi isso o que motivou o jovem botânico a se instalar na casa 

das parentas. Nessa atmosfera que beira o rural, a protagonista, sua mãe e duas tias vivem juntas, 

numa vida também simples e rotineira. A chegada do homem não altera significativamente a 

rotina do lugar, entretanto promove o caos interno na protagonista, isso porque seu sentimento 

pelo primo a motiva a fazer e a conhecer coisas novas, tudo com o intuito de conseguir despertar 

o interesse dele: “O amor nascente faz a menina descer a bainha dos vestidos e abandonar o 

hábito de roer as unhas, numa tentativa de assumir as características exteriores de uma mulher 

adulta” (SILVA, 2009, p.76).   

Assim como no conto anterior, ao se referir a si mesma, percebe-se na fala da moça 

semelhante psicologia fragilizada, levando-a a sentir-se inferior e, por isso, precisar recorrer à 

mentira, para tornar-se interessante aos olhos do primo.  

Eu mentia sempre, com ou sem motivo. [...] Aparecendo a ocasião, eu 

enveredava por caminhos os mais imprevistos, sem o menor cálculo de volta. 

Tudo ao acaso. Mas aos poucos, diante dele, minha mentira começou a ser 

dirigida, com um objetivo certo. Seria mais simples, por exemplo, dizer que 

colhi a bétula perto do córrego onde estava o espinheiro. Mas era preciso fazer 

render o instante em que se detinha em mim, ocupá-lo antes de ser posta de 

lado como as folhas sem interesse, amontoadas no cesto. Então ramificava os 
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perigos, exagerava as dificuldades, inventava histórias que encompridavam a 

mentira. (TELLES, 2009b, p.44)  

  

No seu intuito de chamar a atenção do amado, a garota não apenas mente, como também 

ajuda o primo com seu herbário. Impossibilitado pela doença, coube à protagonista a função de 

se embrenhar no mato em busca de novas folhas para a coleção do moço. Infelizmente, como 

havia sido previsto anteriormente pela tia Clotilde, certo dia uma mulher visitou o lugar para 

levar consigo o homem que era o primeiro amor da adolescente. Considerando todo o 

simbolismo da cena final em que a menina se despede do homem entregando-lhe uma folha em 

forma de foice com respingos vermelhos, é sugerido que em pouco tempo, o botânico morreria, 

assim como acontecera com Marcelo de “As cerejas”. Outra vez, não se encontra na morte o 

ponto crucial para o sofrimento da personagem, mas na desilusão amorosa que vivenciara. 

Nessa narradora, a questão não é a perda de sua ingenuidade, mas o deparar-se com o caráter 

trágico da vida, evidenciado na decisão que ela toma quando entrega a folha ao amado. 

Acreditando ter no bolso a folha que traria a morte para o primo, ela se recusa a entregá-la, 

guardando-a consigo e garantindo o bem-estar do homem. Mas, ao ver a moça que veio buscá-

lo e percebendo que ele realmente irá com ela, a garota avalia a situação e toma sua decisão 

que, em forma de vingança, determinará o destino do rapaz, sentenciando-o à morte mesmo 

amando-o:     

Enfiei a mão no bolso e apertei a folha, intacta a umidade pegajosa da ponta 

aguda, onde se concentravam as nódoas vermelhas. Ele esperava. [..] Fui 

levantando a cabeça. Ele continuava esperando, e então? No fundo da sala, a 

moça também esperava numa névoa de ouro, tinha rompido o sol. Encarei-o 

pela última vez, sem remorso, quer mesmo? Entreguei-lhe a folha. (TELLES, 

2009b, p.48) 

 

Como ser dionisíaco, a personagem não age de modo ingênuo, ela apenas decide pelo 

modo mais fácil de se salvar. Desde cedo conhecendo os dissabores da vida, os seres lygianos 

aprendem a conviver com seus obstáculos, sempre renascendo e tendo a consciência de que 

inúmeros outros nascimentos serão necessários. Presos ainda à infância ou à adolescência, as 

personagens aqui estudadas não conseguem ainda expressar essa consciência de mundo, mas já 

a denunciam por meio de seus atos. Tendo seu destino reduzido a essa única experiência 

situacional a que se prende a estrutura contística, esses seres não têm a prerrogativa da 

personagem romanesca que, tendo tempo e espaço, chega à fase adulta, adquirindo condições 

para expressar em palavras a sua consciência de mundo, como  faz Virgínia, em Ciranda de 
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pedra, quando no reavivamento da libélula, ela compreende a essência trágica de qualquer ser 

vivente:  

Agora as asas da libélula estremeciam. Moveu as patinhas com esforço. 

Virgínia aproximou-se, fascinada. Parecera morta quando a retirara e eis que 

as asas, secas sob o sol, já tentavam alçar voo. Soprou-a. “Vá, não perca 

tempo!” E vendo que a libélula enveredava por entre os juncos, ficou 

pensando que mais importante do que nascer é ressuscitar (TELLES, 2009d, 

p. 196-197)

As personagens infantes são de suma importância para a edificação da poética dionisíaca 

lygiana. Por meio delas, a escritora reconstrói aspectos e sentidos específicos da infância de 

Dioniso, elementos míticos com os quais Lygia Fagundes Telles não aborda o universo da 

criança e do adolescente, ela vai além, esmiuçando o mais universal de nossa condição trágica 

identificada em qualquer fase de nossa trajetória humana.  

Apenas a título de curiosidade, gostaríamos de dizer que essa trajetória dionisíaca não é 

uma de realidade identificada apenas na biografia fictícia das personagens lygianas. Em muitos 

pontos, a própria escritora vivenciou os lugares-comuns dessa infância dionisíaca, 

compartilhando com suas personagens vivências de dissabores importantes para a consciência 

trágica, que, mais tarde, influenciaria a sua visão de mundo. Durante sua carreira, Lygia 

Fagundes Telles concedeu inúmeras entrevistas. Na maioria delas, mesmo quando as perguntas 

não dizem respeito diretamente à sua vida pessoal, é comum que ela faça alusões a experiências 

biográficas, em especial, àquelas de sua infância, momentos estes em que a contista tece 

comentários ricos de poeticidade. São narrações ou descrições memorialísticas como aquelas 

que encontramos em seus textos quando inúmeras de suas personagens promovem essa mesma 

viagem ao tempo de outrora. 

Em dois momentos diferentes, Suênio Campos de Lucena entrevistou a paulistana, 

alguns trechos desses encontros merecem aqui ser mencionados, isso porque dialogam 

diretamente com o escopo deste trabalho. O primeiro excerto é retirado de uma entrevista em 

que Lucena pede a Lygia para iniciar a conversa falando sobre sua infância, o que ela faz 

prontamente: 

Foi bastante selvagem, inocente. [...] Meu pai era promotor público, então 

passei boa parte da minha infância em pequenas cidades do interior de São 

Paulo. Convivi muito com bichos, principalmente cachorros. Eram casas 

grandes, com jardins, quintais, pomar com jabuticabeiras e aquela cachorrada. 

Eu tive muitas pajens. Minha mãe recolhia em casa aquelas moças perdidas e 

ficava com elas. Era um sistema bastante casa-grande e senzala e cada uma 
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daquelas órfãs se transformava em pajem. A pajem é pajem, e não babá usada 

no Rio. É uma palavra bonita, não? (2001, p. 196) 

  

O trabalho do pai fez com que a família se mudasse frequentemente e a consequência 

dessas andanças foi uma infância em contado com diferentes lugares e pessoas, levando a 

menina Lygia a vivenciar e internalizar a identidade de andarilha, de indivíduo sempre em 

movimento, traço que a escritora carrega consigo e que é também facilmente identificado em 

suas criaturas. Em seus enredos, comumente nos deparamos com personagens que chegam ou 

que partem de repente, alterando, por completo, a rotina ou a harmonia de um lar, de uma 

família ou de um contexto qualquer. Outras vezes, a escritora deixa em aberto o final da história 

indicando apenas que a personagem, em movimento, tem diante de si um destino em aberto, 

modo de simbolizar o vir-a-ser dionisíaco. Exemplo disso é a frase com que a protagonista 

Virgínia responde a Conrado quando este lhe pergunta para onde ela iria: “−Não me pergunte, 

Conrado, porque também não sei ainda. Quando estiver no mar, decidirei. Hei de me guiar por 

alguma daquelas estrelas que me dirá onde devo descer” (TELLES, 2009d, 1999).   

A condição de ser andarilho e viajante é uma marca identitária assumida pela escritora 

e reconhecida pelas pessoas que a cercam. Em A disciplina do amor (1980), Lygia Fagundes 

Telles reproduz o diálogo com Hilda Hilst, quando esta lhe diz: “‘Você está sempre indo de um 

lugar para outro, você não para, mas afinal, do que você está fugindo?’ – perguntou Hilda Hilst 

Riu. ‘Seja o que for essa coisa da qual você está fugindo, acho que ela não vai te alcançar 

nunca’” (TELLES, 2010a, p.52). 

Em outra entrevista, Lucena pergunta acerca de um fato específico vivenciado pela 

escritora enquanto ainda era uma criança, quando seus pais se separaram e ela teve de se mudar 

para São Paulo com a mãe. A respeito dessa circunstância, ela responde: 

Foi horrível. Adorava morar nas pequenas cidades do interior. Foi o primeiro 

momento da perda do meu paraíso. O primeiro instante da revelação que meu 

paraíso estava acabando. Aquela ideia foi muito triste para mim porque 

percebi que com a separação dos meus pais eu viria com minha mãe para a 

capital e toda aquela minha vida com os bichos, as pajens, iria acabar...Sempre 

tinha um rio por alguma cidade...(...). Enfim, tudo isso chegava a um termo. 

Quando viemos para São Paulo, acabou tudo. Fiquei tão triste... A infância 

fragmentada, solitária. (LUCENA, 2001, p. 7) 

 

O leitor da obra lygiana pode facilmente estabelecer relações entre a fala de Lygia 

Fagundes Telles e a trajetória de alguns de seus seres ficcionais. Inúmeros enredos têm 

personagens crianças ou adolescentes – protagonistas ou não − que vivenciaram infâncias 
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selvagens, inocentes, traumáticas, solitárias e fragmentadas. Os dois trechos acima citados 

assemelham-se a relatos de personagens como Ducha, Rodolfo, Virgínia, Raíza e Ana Clara. 

Nosso objetivo não é estabelecer vínculos entre elementos biográficos e ficcionais, mas 

evidenciar que a infância dionisíaca representada nos textos da escritora traduz experiências 

cotidianas como aquelas que qualquer criança vivencia, mas que, quando exploradas 

esteticamente por uma artista, podem constituir símbolos de sabedoria trágica, revelando a face 

dolorida da vida.  

Apesar dessa infância trágica, esses seres se salvam por trazerem consigo seu espírito 

infantil, fonte de esperança. Com o artista trágico, aprendemos a dar vazão a esta criança há 

muito esquecida, é o que nos ensina Lygia Fagundes Telles ao afirmar: “Às vezes quero ser 

engraçada. [risos] Gosto da brincadeira. Todos nós temos uma criança em nós. De vez em 

quando ela nos espia, esse lado infantil nos acompanha até o fim. Existe uma vontade do humor, 

da graça da vida” (LUCENA, 2001a, p.202). Em diferentes aspectos essa criança que nos expia 

e nos acompanha pode ser encontrada nos enredos lygianos, ela compartilha com o adulto uma 

existência dionisíaca, tornando-se símbolo de nossa essência trágica.     

2.2.A solidão dionisíaca 

“Sei que é um puta clichê este, mas a solidão insuportável nesta encrenca dos diabos que é a vida, o mundo. O 

homem precisa sim do outro porque mesmo atormentando e atormentado exige se olhar no espelho mais próxi-

mo que é a sua medida” (As horas nuas. LFT.) 

Ao término de seu comentário sobre dos textos presentes na Seleta (1975) da obra de 

Lygia Fagundes Telles, Nelly Novaes Coelho comenta o traço que, de algum modo, atravessa 

as narrativas ali reunidas.     

Em suma, dramas todos eles arraigados numa solidão interior (por vezes 

inconsciente...) profundamente trágica, pois revela-se de natureza 

ontológica... portanto irremediável. Note-se que as personagens de Lygia 

Fagundes Telles já nascem condenadas à solidão, esta não surge condicionada 

por uma falha no relacionamento entre homens, mas é parte constitutiva do 

ser humano. É, portanto, ontológica, e não sociológica ... o que a torna 

realmente trágica na sua visão do drama humano. (COELHO, 1975, p. 142-

143, grifos nossos) 
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As palavras que a pesquisadora usou para definir a condição das personagens presentes 

nos textos daquela obra86 poderiam, ainda hoje − mesmo 44 anos depois −, ser proferidas 

novamente, mas dessa vez, tendo como referência toda a produção lygiana. A sina solitária 

desses seres fictícios criados pela autora de As horas nuas já foi examinada por diferentes 

pesquisadores com os quais buscaremos dialogar no decorrer dessa seção em que também 

exporemos nossa contribuição acerca dessa temática.  

Apesar de ser facilmente identificada em inúmeras narrativas, há certa variação de 

intensidade no modo como as personagens vivenciam suas experiências de solidão. Se 

considerarmos, em especial, as protagonistas dos romances lygianos, seria possível compor um 

variegado painel em que cada personagem representasse uma vivência solitária diferente. De 

Ciranda de pedra (1954) até As horas nuas (1989), passando por Verão no aquário (1963) e 

As meninas (1973), o que identificamos é a gradação do sentimento de solidão intensificado 

nas protagonistas dos quatro romances lygianos, trajeto evolutivo de isolamento iniciado na 

infância da solitária Virgínia (Ciranda de pedra) e encerrado com a dramática velhice de Rosa 

Ambrósio (As horas nuas). Apesar de bastante tentadora, a análise dessa gradativa solidão nas 

narrativas longas da escritora não será o foco de nossa pesquisa. Em alguns momentos, 

dialogaremos com trechos oriundos desses textos, mas nosso olhar ambiciona se deter 

especialmente nos contos lygianos.   

O apreço de Lygia Fagundes Telles pela representação da solidão estrutural ou 

ontológica, como defende Coellho (1975), de tão marcante, pode ser identificado em alguns 

dos títulos de obras87e de contos88. A alusão à nomenclatura desses textos é feita apenas a título 

de curiosidade, pois pouco significa perto do que expõem os enredos criados pela escritora, em 

que, explorando toda a riqueza do universo simbólico, ela constrói atmosferas e situações 

singulares, a partir das quais se mostra flagrante a condição solitária de suas criaturas fictícias. 

Representando essas diversificadas experiências de solidão, a escritora discute 

esteticamente o caráter universal de nossa condição solitária, expondo a concepção de que 

somos seres solitários por natureza, mas vivendo nossa solidão de maneiras diferentes e em 

variadas intensidades. No entanto, a condição de seres atravessados pela solidão não deve ser 

avaliada como pessimista, assim como o “estar só” não deve ser compreendido como fonte de 

86 Com a organização, estudo e notas de Nelly Novaes Coelho, a seleta reuniu 14 textos da escritora Lygia 

Fagundes Telles, treze contos e um pequeno trecho do romance Ciranda de pedra, de 1954.   
87 A noite escura e mais eu (1995) e As horas nuas (1989). 
88 “Eu era mudo e só” (1958) e “Que se chama solidão” (2000). 
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dor permanente. No caso da obra lygiana, por exemplo, algumas personagens dependem de 

certo distanciamento para se fortalecerem. Esses seres anelam isolamento temporário, situação 

em que se distanciam não apenas de pessoas, mas, acima de tudo, de fundamentos culturais que 

os angustiam, ou seja, mergulhados em suas profundezas internas e obscuras, eles conseguem 

não somente respirar novos ares como também encontram motivações para criar, para continuar 

afirmando a vida a partir de seus comportamentos que vão na contramão da cultura (apolínea) 

em que vivem.  

Para nós, o sentido fundamental e as circunstâncias de solidão presentes nas narrativas 

lygianas constituem um componente estrutural a partir do qual é atualizada outra marca 

dionisíaca. São traços derivados de um projeto estilístico que, em conjunto com outros aspectos 

aqui estudados, comporiam aquilo que defendemos ser a poética dionisíaca lygiana. Seguindo 

a mesma postura da seção anterior, promoveremos análises em que os indivíduos fictícios 

lygianos serão considerados como máscaras de Dioniso, representando em suas experiências, 

comportamentos que atualizam fundamentos do dionisíaco. 

 Nas duas seções aqui destinadas às análises dos textos lygianos, adotaremos 

metodologias analíticas diferentes. Num primeiro momento (seção 2. 2.2), nosso objetivo será 

evidenciar algumas passagens de diferentes enredos, excertos de caráter confessional, nos quais 

personagens assumem e afirmam a condição de seres solitários, demostrando como lhes é caro 

e fortalecedor o estar só. A partir dessa primeira análise, evidenciaremos o valor positivo e 

criativo da solidão nos contextos dentro dos quais se percebe o valor dionisíaco dessa solidão, 

entendendo-a como força criadora e criativa, importante e necessária ao viver. Depois dessa 

abordagem mais ampla, na seção 2.2.3, nos voltaremos para uma narrativa em especial, texto 

em que o sentido da solidão é expresso imageticamente, simbolizando uma espécie de profilaxia 

que momentaneamente garante a purificação do indivíduo quanto ao peso das cargas 

empobrecedoras da vida impostas pelos valores moralizantes da cultura atual.  

Na primeira seção, consideramos trechos de “Natal na barca” e “Eu era mudo e só”, 

ambos de 1958, publicados na coletânea Histórias do desencontro;  “Apenas um saxofone”, 

inserido na segunda edição da obra Antes do baile verde (1968); além de passagens retiradas 

dos romances  As meninas (1973)  e As horas nuas (1989). A segunda seção, por outro lado, irá 

deter-se exclusivamente no conto “A sauna”, publicado pela primeira vez em Seminário dos 

ratos, de 1977. Mas, antes de iniciar nossas análises, resgataremos o sentido da solidão no mito 

dionisíaco e na obra nietzschiana, com os quais estabeleceremos diálogo.  
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2.2.1. Dioniso e a “vontade de poder” estar só 

“Assim sofre um deus, um Dioniso. A resposta a um tal ditirambo de solidão do sol na luz seria Ariadne... 

Quem, além de mim, sabe o que é Ariadne!...” (Nietzsche, F. Assim falou Zaratustra). 

 

Formas de conhecimento distintas, filosofia e arte, cada uma a seu modo, expuseram 

concepções variadas acerca da solidão. Tendo em vista as visões que, no decorrer do tempo, 

foram expostas por ambos os campos do saber, é possível identificar, pelo menos, duas 

perspectivas diferenciadas de interpretar o sentido e a gênese do sentimento de solidão. A 

primeira delas, de fundamentação mais física e concreta, interpretando-o como sentimento ou 

emoção situacional, é derivada de momentos específicos do viver, e a segunda, de caráter mais 

abstrato, considera a solidão como fundamento estrutural, reportando-nos a algo de ontológico, 

constituição de nossa própria humanidade. Com os contributos da psicologia moderna, a 

discussão dessa temática se intensificou, tornando-se mais complexa quando se estabeleceram 

relações entre solidão e outros conceitos como os de subjetividade e individualidade, por 

exemplo. 89 

Independentemente de sua essência, situacional ou ontológica, não “há dúvida de que 

em todas as épocas a solidão foi temida e as pessoas a ela procuraram fugir” (MAY, 2012, p. 

26) e, no mundo atual, os indivíduos continuam se esquivando dela, mas de maneira mais 

dramática isso porque “em nossa época o medo da solidão é muito mais intenso e as defesas 

contra ele ‒ diversões, atividades sociais e ‘amizades’ ‒ são mais rígidas e compulsivas (MAY, 

2012, p. 26). 

Em seu livro O homem à procura de si mesmo, o psicólogo existencialista Rollo May 

(2012), ao discutir os traços e os impactos do estar só, salienta como o medo do isolamento 

contribui negativamente para que os indivíduos possam se encontrar, se descobrir. Baseando-

se nas palavras de André Gide, ele afirma:  

A solidão é uma ameaça não violenta e penosa para muitos que não possuem 

a concepção dos valores positivos do isolamento e até se assustam com a 

possibilidade de ficar sós. Muitos sofrem do “medo da solidão”, observa 

André Gide, “e assim absolutamente não se encontram”. (2012, p. 23) 

 

                                                           
89 Pelo fato de termos como base teórica a obra de Nietzsche, consideramos não ser necessária uma longa descrição 

histórica sobre o tema.   
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Em decorrência desse caráter ameaçador com que a cultura avaliou o isolamento, a 

condição de “ser solitário” não só passou a ser temida como inaceitável, pois denota o fracasso 

do indivíduo que, por vontade própria, almeja ou consegue isolar-se: “É aceitável querer ficar 

só temporariamente, para ‘desligar-se de tudo’. E se alguém se mantém muito isolado, os outros 

têm tendência a achar que fracassou, pois para eles é inconcebível que uma pessoa fique sozinha 

por livre escolha” (MAY, 2012, p. 25).   

Na contemporaneidade, tanto a arte quanto a ciência continuam ocupando-se da solidão, 

principalmente por entenderem quão profundo  é o impacto dela na vida dos indivíduos desse 

período, seres que vivenciam uma realidade peculiar, um “estar só” diferenciado, pois a 

“solidão, condição imanente ao homem, vem sendo vivenciada de uma maneira sofrida e 

profundamente aterrorizadora”, trata-se de um momento histórico que “tem apontado o fracasso 

no relacionamento entre seres humanos”(ANDRADE, 2006, p.83). 

Na citação acima, ao defender a ideia do falimento de nossos elos sociais, Celana 

Cardoso Andrade (2006) evidencia opinião bastante comum no mundo contemporâneo, mas 

essa leitura pode ser entendida como parcial ou tendenciosa, estando influenciada pela 

concepção de mundo que supervalorizou os laços afetivos entre os indivíduos como único 

caminho rumo à “harmonia social” e que, desprezando as prerrogativas do isolamento, vinculou 

o conceito de solidão somente a valores negativos: “No reverso da solidão do homem moderno

está seu grande temor de ficar só. Em nossa cultura costuma-se dizer ‘você anda solitário’, um 

modo de admitir que não é bom estar só” (MAY, 2012, p. 25).  

Colocando em prática o perspectivismo nietzschiano, a visão que ecoa das palavras de 

Andrade representa “uma” das possibilidades de interpretar a realidade concernente às relações 

no mundo contemporâneo. Se realmente vivemos o fracasso nos relacionamentos interpessoais, 

como defende a pesquisadora, um dos motivos seria o fato de não existir mais aquela 

consciência coletiva como, por exemplo, na Idade Média, quando o cristianismo ocidental 

criava a sensação de uma existência divina a zelar por todos os indivíduos. Como consequência 

da diversidade política e religiosa atuais, perderam-se aqueles elos que outrora eram tão fortes, 

entretanto, em seu lugar, surgiram novas concepções de mundo que buscaram, pelo menos, 

amenizar os impactos da nova situação.  

Não apenas o sentimento religioso impulsionou os indivíduos a estabelecerem e 

fortificarem os laços humanos. Foi dentro da era moderna que o pensar filosófico engendrou o 



127 

mais significativo contributo à concepção sobre da importância dos vínculos sociais, quando 

Immanuel Kant defendeu o cosmopolitismo como imposição, destinação do homem, já que 

o Outro é a espécie, e é na direção dela que o Homem Esclarecido, o Gelehrter,

figura que norteia nossas exigências éticas e epistemológicas desde a 

Aufklärung, deve seguir. Um movimento sublime: pois é na medida em que 

limita sua sensibilidade, que sai de si, em nome e no sentido de uma espécie 

imediatamente intangível, que o indivíduo pode enfim encontrar-se como 

homem. (BRITTO, 2012, p.252, grifos do autor) 

Condicionado a relacionar-se e dependendo disso para alcançar o melhor de si, o 

indivíduo solitário é aquele que trai ‒ de modo conscientemente ou não ‒ essa espécie de pacto 

social (2012, p.253). Isolando-se, ele vai contra o movimento que o impulsiona ao encontro 

com o outro, tal postura em favor dos elos sociais é “uma posição muito bem definida na 

arquitetônica da razão kantiana, e, portanto, no fundamento de nossa modernidade. No edifício 

crítico, a amizade é um dever, indispensável à Bildung cosmopolita, ou seja, à inscrição do 

indivíduo em sua espécie” (2012, p.253). 

Ainda que impulsionados ao outro, há seres humanos solitários, os traidores da ordem 

tradicional, eles anelam à solidão, fazendo dela morada temporária ou permanente. Por outro 

lado, há seres a quem não coube escolha, para eles, a solidão se impôs como destino, é o caso 

de indivíduos marginalizados socialmente. Por variados motivos, considerando diferentes 

aportes culturais – religião, moral, posição social, sexo, preceitos econômicos, moda, etc. −, as 

sociedades estabelecem hierarquias valorativas que, de um modo ou de outro, relegaram alguns 

de seus indivíduos a posições inferiores, criando, em relação a eles,  certo distanciamento, o 

que os condiciona ao isolamento forçado. Escravos, mulheres, gays, deficientes físicos, negros 

e gordos são apenas alguns daqueles que, historicamente, além da solidão ontológica, tiveram 

e ainda têm de suportar, por força de valores culturais, também o isolamento social, 

restringindo-se a ambientes regidos por sombras e escuridão, compondo um verdadeiro nicho 

de seres rejeitados.  

Embora seja considerada prejudicial ao ser humano, a condição de isolamento, pelo 

menos temporário, pode também tornar-se experiência de enriquecimento e de afirmação do 

viver como o testemunha a narrativa mítica de Dioniso que, tendo vivido parte de sua vida em 

meio às trevas e à escuridão, se fortaleceu até fazer-se poderoso o bastante para iniciar sua 

trajetória, imponto seu culto e rito por onde quer que tivesse passado. 
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Conforme já expusemos, Zeus, para proteger seu filho, entregou-o aos cuidados de 

ninfas e sátiros da ilha de Nisa. Distante de seus irmãos deuses, sem a presença de pai e mãe, a 

criança foi criada em uma gruta sombria, relacionando-se apenas com seus cuidadores. Nesse 

ambiente de rarefeita luz e nessa atmosfera pouco dinâmica, o menino se deparou com os frutos 

dos quais obteve o suco com que deu origem ao vinho. Foi graças a essa bebida que seu culto 

e seu nome se propagaram por todo o mundo grego.   

Com Dioniso, percebe-se claramente o quanto a solidão pode inspirar e promover 

criação. Em meio às sobras, Dioniso criou ‒ referimo-nos à invenção do vinho ‒, e, como 

consequência dessa criação, ele também levou dinamismo àquele lugar antes tão quieto. Mas o 

surgimento do vinho não trouxe apenas benefícios ao deus, na realidade, intensificou ainda mais 

sua solidão porque, em função da bebida, o deus teve seu destino outra vez influenciado pelos 

desígnios de Hera que, ao saber da descoberta da bebida, encheu-se de ira e, mais uma vez, se 

revoltou contra o filho de Zeus e Sêmele, levando-o à loucura. Movido pelo delírio a que a 

madrasta lhe impusera, Dioniso começou uma andança incessante por regiões distantes para 

onde levou sua influência dionisíaca e seu vinho, até ser purificado por Cibele.  

Defensor e propagador dos valores dionisíacos, Friedrich Nietzsche foi um pensador 

que, de modo muito particular, vivenciou e defendeu a experiência da solidão, considerando-a 

fonte de intensificação do viver, pois, como evidencia Scarlett Marton ao parafrasear o filósofo, 

“é só na solidão que se cria” (2000, p. 87). Mas é necessário que se explique com que sentido 

e valor o pensador defende o isolamento que ele mesmo vivenciou. Conforme é defendido por 

Michele Bracco (2017), em seu estudo Nietzsche e la solitudine, essa tendência nietzschiana ao 

isolamento não deve ser interpretada como desdém em relação à companhia graciosa dos outros, 

“mas é como se a possibilidade de isolar-se do mundo no momento oportuno fosse a própria 

condição de ele se entregar aos outros"90 (BRACCO, 2017, p. 25). Isolamento momentâneo e 

voluntário, necessário para o refletir, para distanciar-se da influência má do niilismo cumum à 

cultura de seu tempo, esse era o objetivo da solidão para Nietzsche. O pensador concedia à 

solidão tamanha importância a ponto de considerá-la como pertencente ao conjunto quartenário 

de virtudes importantes para superar os impactos da cultura decadente, é o que ele expõe no 

aforismo 284, intitulado “Viver com uma imensa e orgulhosa calma; sempre além”, pertencente 

à obra Além do bem e do mal:  

                                                           
90 “ma è come se la possibilità di isolarsi dal mondo al momento opportuno fosse la condizione stessa del suo 

concedersi agli altri”. 
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E continuar senhores de nossas quatro virtudes: coragem, perspicácia, 

simpatia, solidão. Pois a solidão é conosco uma virtude, enquanto sublime 

pendor e ímpeto para o asseio, que percebe como no contato entre as pessoas 

- "em sociedade" - as coisas se dão inevitavelmente sujas. Toda comunidade 

torna, de algum modo, alguma vez, em algum lugar – comum, vulgar 

(NIETZSCHE, 2005, p. 173) 

Seja em sua biografia ou em suas obras – em especial sob a máscara de Zaratustra, seu 

alter ego –, é notável como o tema da solidão mostra-se recorrente na vida de Nietzsche, 

experiência pessoal e  temática da qual tanto o autor quanto a personagem dependem, pois “[é] 

na solidão que o autor se entrega às suas reflexões filosóficas; é nela que a personagem vê 

encher-se a sua taça de sabedoria”(MARTON, 2000, p.79). Em Ecce homo, livro de caráter 

autobiográfico, o autor evidencia sua necessidade de solidão ao dizer: “Mas tenho necessidade 

de solidão, quer dizer, recuperação, retorno a mim, respiração de ar livre, leve, alegre” 

(NIETZSCHE, 1995, p. 33), enquanto isso, em Assim falou Zaratustra, o ato de isolar-se 

constitui a primeira atitude tomada por parte do alter ego nietzschiano: “Aos trinta anos de 

idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Ali gozou do 

seu espírito e da sua solidão, e durante dez anos não se cansou” (NIETZCHE, 2011, p.11).  

Nietzsche não apenas viveu situações pessoais solitárias, como também se sentia isolado 

no campo do saber, não sendo compreendido pelos demais de sua época. Relacionada a esses 

dois campos, o social e o intelectual, a solidão nietzschiana foi retratada na personagem 

Zaratustra ‒ o filósofo dionisíaco ‒ que, depois de isolar-se e adquirir maior sabedoria, regressa 

ao povo para, com ele, compartilhar o conhecimento adquirido. 

Tanto na vida quanto na obra desse pensador, a condição solitária, em vez de ser temida 

ou evitada, é um desejo, ela se revela como vontade, uma “vontade de poder estar só”. O filósofo 

ensina os indivíduos a buscá-la sem nenhum temor, aconselhando essa experiência abissal. Com 

essa atitude, porém, o ser solitário não evita exatamente o contato com as outras pessoas, mas 

com os ideais culturais que contaminam a cultura atual. Marton comenta o caráter preventivo 

dessa atitude.   

Imprescindível para evitar o contágio dos ideais, indispensável para não 

deixar-se contaminar pela estupidez, a solidão assume caráter profilático. É 

ela que assegura a Nietzsche/ Zaratustra a limpidez do olhar com que investiga 

os seus contemporâneos; é ela que lhe garante a lisura do tato com que os 

examina. (2000, p. 80) 
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Aqui pode-se notar quão diferenciado é o sentido da solidão para Nietzsche/Zaratustra. 

Para eles, isolar-se é necessário, sendo uma exigência de caráter vital e intelectual, somente 

assim se alcança liberdade em relação ao contexto cultural decadente. O ser isolado, traidor da 

ordem cultural, anseia pelas prerrogativas possibilitadas pela condição solitária, ele não teme a 

treva e a escuridão, pelo contrário, vê nelas uma fonte de fortalecimento. Mas não se trata de 

mero isolamento, objetiva-se algo específico: 

Na sua caverna e na sua montanha, Zaratustra não se restringe a apartar-se de 

seus contemporâneos; espera deles se distinguir. Não se limita a pôr-se à 

margem de sua época; quer dela se diferenciar. Na solidão, desfruta o silêncio, 

a água pura, o ar fresco, o alimento genuíno, a morada acolhedora; na solidão, 

encontra o seu lar. (MARTON, 2000, p. 86) 

Sendo provisório, esse afastamento voluntário está condicionado à vontade que o 

indivíduo tem de dedicar-se a si mesmo, intentado alcançar um contexto em que possa 

empreender o aprofundamento de seu conhecimento sobre o viver, sobre si mesmo e sobre sua 

cultura, experimentando novas perspectivas que o enriqueçam.  

Pondo-se à distância do que ocorre à sua volta, afastando-se do desenrolar dos 

acontecimentos, Nietzsche/ Zaratustra coloca-se a partir de outro ângulo de 

visão. Assume valores que contrastam com os dos homens de seu tempo; 

abraça perspectivas avaliadoras que se contrapõem às que eles adotam. 

(MARTON, 2000, p. 91) 

Tanto no mito de Dioniso quanto na vivência de Nietzsche/Zaratustra, pode ser 

identificado o caráter positivo da solidão, considerando como positivo aquilo que fortifica o 

viver por meio de ações afirmadoras da vida. Em ambos os contextos – no mítico e no filosófico 

–, em vez do definhamento ou da fraqueza, a solidão proporciona experiências revigorantes das 

quais o ser solitário depende para começar a criar ou a voltar a fazê-lo.  

No tocante a essa experiência solitária, ressaltamos que ela não tem obviamente o 

mesmo valor para todos os seres. Como resultado do duelo de forças simbolizadas na dualidade 

apolíneo x dionisíaco, nem todo indivíduo estaria apto a vivenciar e suportar a experiência de 

solidão a ponto de encontrar nela fonte de impulsos criativos. Apenas aqueles em que a força 

dionisíaca se manifesta como dominadora, determinando a relação do indivíduo com o 

circundante a partir da “visão dionisíaca de mundo”, estariam aptos para tal empreitada. Dioniso 

simboliza a força violenta e selvagem da vida, força esta que, em certos contextos, se protege 

isolando-se. Na tentativa de viver mais, ele luta contra as ameaças da vida, esquivando-se, 

ausentando-se temporariamente, comportamento comum no mundo animal. Na realidade, a 
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solidão e o isolar-se são garantias de existência para muitos seres na natureza e, como eles, o 

indivíduo humano, para se proteger, também recorre a esse subterfúgio.  

No tocante a esse impulso de isolamento, com o qual se busca proteção, comportamento 

compartilhado entre homens e animais, consideramos emblemático um pequeno excerto de 

Lygia Fagundes Telles quando um de seus protagonistas se depara com duas baratas e vê, no 

desespero delas em busca de abrigo, o mesmo desespero humano: 

Uma barata fugiu atarantada, escondendo-se debaixo de uma tampa de panela 

e logo uma outra maior se despencou não sei de onde e tentou também o 

mesmo esconderijo. Mas a fresta era estreita e ela mal conseguiu esconder a 

cabeça, ah, o mesmo humano desespero na procura de um abrigo. (TELLES, 

2009a, p.24)  

 

Mais do que dramática, a situação descrita é totalmente irônica, pois a barata ‒ animal 

que desperta repugnância na maioria das pessoas e que é capaz de resistir ao impacto de uma 

bomba de energia nuclear ‒ é impulsionada a isolar-se, movida pelo instinto de preservação. 

Mais desesperadora é a situação do ser humano solitário que, menos resistente que a barata, tem 

de se preservar por meio de ações tão desesperadas quanto as desse inseto. Quando Lygia 

Fagundes Telles promove esse tipo de projeção, reconhecendo no comportamento animal algo 

de característico do comportamento humano, percebemos como sua leitura de mundo se pauta 

em valores que, como as avaliações propostas por Nietzsche, têm como referência a vida, e não 

preceitos morais ou moralizantes. Não nos encontramos diante de seres meramente sociais, mas 

de seres viventes em luta constante pela sobrevivência.   

  Nas atmosferas fictícias criadas por Lygia Fagundes Telles, acreditamos serem 

representados diferentes tipos de solidão, inclusive aquele descrito acima, promotor de 

fortalecimento e de criação. Se nem todos os seres ficcionais lygianos podem criar nesse 

contexto de isolamento, a maioria deles tende a, pelo menos, não evitar o contato com a 

escuridão e a treva, ao contrário, fazem o possível para alcançá-lo, como veremos a seguir.   

 

2.2.2. E me sentia bem naquela solidão91 

 

“−Do meu quarto vi que você acordou tão cedinho. Pensei que precisasse de alguma coisa.  

                                      ‒Preciso de solidão”. (TELLES, Lygia Fagundes. As meninas) 

 

                                                           
91 Frase da protagonista do conto “Natal na barca”.  
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Tendo sido já estudada por outros pesquisadores, dentre os quais se destacam os 

trabalhos de Ediliane Gonçalves (2012) e Mabel Knust Pedra (2010)92, a solidão na obra de 

Lygia Fagundes Telles será aqui também investigada, mas, desta vez, num viés que a relacione 

aos objetivos de nossa pesquisa, isto é, considerada como aspecto temático a compor o que 

defendemos ser a poética dionisíaca lygiana.  

Conforme exposto anteriormente, por meio de seus personagens, a escritora em estudo 

representa diferentes vivências e experiências solitárias. Para nós, grande parte desse 

sentimento ou dessa condição de isolamento vem do fato de as criaturas lygianas simbolizarem 

indivíduos diferentes ou estranhas ao contexto social de que fazem parte, pois sua essência 

dionisíaca as faz perceber a vida de maneira diferente daquela comum aos indivíduos apolíneos. 

Em meio a uma cultura notoriamente regida por leis e orientações morais apolíneas, esses seres 

se sentem descontextualizados, assim como Dioniso mostrava-se incompatível com o contexto 

cultural grego que, durante tempo, o renegou.  

Por isso, ao contrário de Apolo, deus do sol e da claridade, as personagens lygianas, 

com seu coração dionisíaco, almejam a escuridão e, até mesmo, a treva, atmosfera em que 

encontram condições para “fruir” o “estar só” tão desejado. Enganam-se aqueles leitores que, 

ao ver essas personagens solitárias, as imagina definhando ou deprimindo-se. Apesar de 

fragilizadas, elas fazem questão de evidenciar como é benéfica ou confortante a situação em 

que se encontram quando estão isoladas. 

Infância, adolescência, fase adulta ou velhice, independente do momento representado 

pelos seres fictícios lygianos, é possível identificar neles sua condição solitária, algo que os 

marca profundamente, mas que, em vez de angústia, lhes concede força ou, pelo menos, certa 

lucidez. Seja nos seus quatro romances ou nos seus mais de cento e cinquenta contos, Lygia 

Fagundes Telles demostra criatividade única na criação de atmosferas e situações 

denunciadoras de nossa essência solitária. Quando essa carga não se mostra claramente 

evidenciada pelo discurso das personagens, ela aparece expressa a partir do simbolismo 

filigranado com que a autora trabalha o detalhe em seus textos. De um modo ou de outro, o que 

temos é uma escrita que nos impressiona pela beleza com que nos apresenta esse tão escuro e 

amedrontador traço de nossa essência.   

Comecemos com “Natal na barca”, conto narrado em primeira pessoa, sua narradora e 

protagonista é uma mulher cujo único desejo é ficar sozinha na noite de Natal, justamente no 

                                                           
92  Destacamos os dois estudos por serem aqueles de maior fôlego acerca do tema.  
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momento em que as pessoas mais buscam por companhia, em especial, dos familiares. A 

personagem inicia o texto confessando seu anseio numa das passagens mais belas da obra 

lygiana: “Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que 

em redor tudo era silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão” 93(TELLES, 2009a, p.115). 

Em poucas palavras, a personagem traduz sua condição solitária por meio de dados vagos, mas 

totalmente reveladores. Não são dadas explicações nem detalhes de nada e, mesmo assim, a 

escritora consegue sintetizar o drama de uma existência que, pela boca da personagem, se 

comunica perfeitamente com o leitor do texto. 

Na dupla negação com que inicia sua fala, a protagonista evita lembrar-se dos 

acontecimentos que a levaram até aquela situação, deixando claro nem mesmo “poder” fazê-lo: 

“Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca”. Em suas palavras, 

percebe-se certo amargor, levando o leitor a presumir que ela tenha vivido algo de grande 

impacto. Recusando-se a recordar o passado, ela exime-se de prestar qualquer explicação a 

respeito do ocorrido e sua postura altera profundamente o sentido da estrutura narrativa que, 

sem os princípios de causa, desestrutura a relação de sentido apolínea expressa pela relação 

causa/consequência, uma das bases da forma contística. Sendo assim, a personagem se revela 

ao leitor como fenômeno presente, construindo-se enquanto descreve os fatos que vive ao 

mesmo tempo que narra. Ao leitor, cabe conformar-se com o que é revelado ou não por essa 

narradora personagem.     

Em seguida, ela faz uma afirmação circunstancial pouco definida, pois não há maiores 

detalhes espaciais sobre o lugar onde ela e as outras pessoas estão presentes. Reportando-se ao 

silêncio e à treva, ela consegue construir uma atmosfera que, mesmo imprecisa, é por demais 

concreta: “Só sei que em redor tudo era silêncio e treva”. Considerando o primeiro e o segundo 

períodos, com os quais se cria essa atmosfera denunciadora de desencontro e solidão, a 

narradora finaliza sua “introdução” afirmando estar em completa sintonia com aquele contexto: 

“E me sentia bem naquela solidão”. Não há indícios textuais de que a personagem seja escritora, 

mas a seleção lexical usada na construção desses períodos assemelha-se ao trabalho poético de 

um artesão da palavra. 

Elemento diretamente relacionado às situações solitárias, é o silêncio ao qual a 

personagem alude. O silêncio e a quietude são também símbolos do dionisíaco, pois, 

93 Como o texto foi estudado mais detalhadamente na seção anterior, optamos por não o esmiuçar novamente nesse 

momento, aproveitando apenas o que de mais importante dialoga com a temática agora em discussão.   
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completamente embriagados, os servos de Dioniso se entregam à imobilidade silenciosa.  

Walter Otto (2017) chama atenção para o fato de que o feroz espírito dionisíaco, o monstruoso 

que desdenha de toda ordem, se faz presente no elemento primordial que acompanha esse deus 

presente e próximo ao homem: “Trata-se do barulho e de sua contrapartida: o silêncio mortal”94 

(2017, p. 104). Em sua essência conciliadora dos opostos, o deus, cujo culto envolve o barulho 

ensurdecedor de flautas e tamborins, é também o deus do silêncio decorrente do transe em que 

se encontram aqueles possuídos pelo seu entusiasmo. Assim como o dinamismo do festejo 

vibrante anunciador da renovação da vida é um anúncio da aura dionisíaca, a quietude silenciosa 

semelhante à da morte também se faz porta-voz da essência desse deus: “o ruído infernal que 

anuncia e acompanha o deus revela sua natureza fantasmagórica, especialmente por causa do 

que de repente leva: um silêncio mortal. O tumulto e o silêncio pedregoso são apenas duas 

formas diferentes do que está faltando no nome, do que supera o entendimento”95 (OTTO, 2017, 

p. 105). Mais significativo ainda é o fato de esse silêncio ser desejado, em especial, por 

personagens femininas, pois são elas, as mulheres, que, como mênades possuídas pelo ímpeto 

dionisíaco, se entregavam à imobilidade do transe silencioso, situação em que elas se calavam. 

Segundo Otto, há um certo “silêncio sinistro”, que é “uma característica própria das mulheres 

possuídas por Dionísio”, para quem “o mais comum era calar”96 (OTTO, 2017, p. 106). Na 

situação em que se encontra, a personagem deseja um silêncio e isso também a insere numa 

atmosfera dionisíaca.   

Por meio de frases pouco descritivas e explorando o valor simbólico dos elementos 

imagéticos envolvidos nos três períodos, cria-se um ambiente mítico que, sem o compromisso 

de revelar-se, fica somente sugerido. Entretanto, chama a atenção o modo como é construído 

esse trecho que, na sua composição ternária e com sua independência sintática, mas não 

totalmente semântica, retoma a estrutura silogística aristotélica, numa espécie de paródia.  

O silogismo é um modelo de raciocínio que tem como fundamento estrutural duas 

premissas com as quais se chega a uma conclusão, usando para isso o princípio da dedução. No 

conto lygiano, percebe-se o paralelismo entre os primeiros períodos e a forma silogística, mas 

ocorre a subversão do resultado final que não constitui conclusão fruto de raciocínio dedutivo. 

                                                           
94 “Se trata del ruido y de su contrapartida: el silencio mortal” 
95 “el fragor infernal que anuncia y acompaña al dios revela su naturaleza fantasmagórica sobre todo por aquello 

en lo que desemboca repentinamente: un silencio mortal. El estampido y el pétreo silencio son solo dos formas 

diversas de lo que carece de nombre, de lo que supera el endendimiento”.  
96 “siniestro silencio”, [...] “una característica propia de las mujeres poseídas por Dioniso” [...] porque lo próprio 

de estas es callar”. 
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Afirmando não querer se lembrar do passado e estando sozinha na noite de Natal num lugar 

estranho e escuro, era de se esperar o desespero ou, no mínimo, a insatisfação da personagem, 

mas ela surpreende o leitor dizendo sentir-se bem naquele contexto. Além de desdenhar o 

modelo de pensamento lógico, as frases iniciais do conto dão a entender a essência dionisíaca 

dessa personagem.   

Com os três períodos aqui explorados, a protagonista iniciou a descrição dos fatos que 

ela vivenciou naquela noite, quando seu único desejo era ficar sozinha, porém, por ironia do 

destino, ela foi obrigada a dividir uma barca com outras três pessoas, situação que a fez perceber 

a força de nossa condição de seres sociais, fadados ao convívio coletivo: “Eu queria ficar só 

naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços – os tais laços humanos – já 

ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante. Mas agora não tinha forças 

para rompê-los” (TELLES, 2009a, p.117).  

Condicionados à vida gregária, somos obrigados a estabelecer os tais laços humanos, 

dependemos deles para ultrapassar inúmeros obstáculos da vida, no entanto, eles não garantem 

a superação de nossa essência solitária. Na realidade, muitas vezes, esses laços tornam-se fonte 

de solidão ainda maior, geradora de dor mais intensa − a de estar só, mesmo em companhia do 

outro: “Telles revela a tensão que se estabelece nas relações afetivas e a intensa apreensão dos 

personagens, que parecem viver à beira de um acontecimento crítico e decisivo, no limiar das 

passagens ou no ritual das transformações” (BARBOSA, 2013, p. 25). Nos vínculos parentais 

e conjugais, podem surgir situações de solidão mais agressivas do que aquela derivada do total 

isolamento.  

Nos enredos lygianos, o casamento é um desses vínculos problemáticos que, em vez de 

amenizar o isolamento dos indivíduos, insere-os em situações ainda mais dramáticas. 

Representativo dessa realidade é o conto “Eu era mudo e só”, que traz como narrador e 

protagonista a personagem Manuel, homem casado e solitário dentro de sua relação conjugal 

na qual está vinculado a uma “esposa perfeita” e a uma filha que segue os mesmos passos que 

a mãe. Insatisfeito com o seu relacionamento, sua intenção não é a de deixar sua esposa para se 

vincular a outra pessoa, ele anseia experienciar uma vivência solitária ainda maior – solidão de 

estrela, como ele mesmo diz –, algo diferente daquilo que ele experiencia estando ligado a outro 

ser.  

Solidão era solidão de estrela. “Sei que a solidão é dura às vezes de aguentar”, 

disse Jacó no dia que soube do meu casamento. “Mas se é difícil carregar a 

solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. A companhia resiste, a 
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companhia tem uma saúde de ferro! Tudo pode acabar em redor e a companhia 

continua firme, pronta a virar qualquer coisa para não ir embora, mãe, irmã, 

enfermeira, amigo”. (TELLES, 2009a, p.147) 

Manuel compreende bem as palavras de seu colega Jacó. A personagem vive essa 

angústia de carregar uma companhia e vem daí o desejo de isolar-se como uma estrela, 

distanciando-se da esposa e da filha que representam todo o ideal de cultura que ele tanto 

repudia:  

Gisela, minha filha. Já sabia sorrir como a mãe sorria, de modo a acentuar a 

covinha da face esquerda. E já tinha a mesma mentalidade, uma pequenina 

burguesa preocupada com a aparência, “Papaizinho querido, não vá mais me 

buscar de jipe!”. A querida tolinha sendo preparada como a mãe fora 

preparada, o que vale é o mundo das aparências. As aparências. Virtuosas, 

sem dúvida, de moral suficientemente rija para não pensar sequer em trair o 

marido, e o inferno? De constituição suficientemente resistente para 

sobreviver a ele, pois a esposa exemplar deve morrer depois para poupar-lhe 

os dissabores. (TELLES, 2009a, p.150) 

O protagonista não anseia distanciar-se apenas de sua família, mas do que esse núcleo 

familiar também significa para ele. Na superficialidade dos gestos e comportamentos da mulher 

e da filha, ele enxerga as bases frágeis e vis de nossa cultura, aspectos com os quais ele não se 

identifica e dos quais precisa se distanciar, ainda que momentaneamente. Mas a necessidade de 

isolamento, aos olhos dessa cultura, denota “erro” grave, atitude condenada pela moral, por isso 

ele continua ali, mesmo sabendo que, permanecendo, também passa a fazer parte daquele teatro, 

completo mundo de aparências. Casado com uma mulher e pai de uma filha exemplar, ele se vê 

aprisionado àquele universo, conforme fica sugerido na imagem do postal – foto da família − 

dentro da qual descobre também estar sua imagem:  

Guardo o postal no bolso. Posso também rasgá-lo em pedacinhos e atirá-lo no 

mar, não importa, é só um cartão e eu sou apenas um vagabundo debaixo das 

estrelas. Oh, prisioneiros dos cartões-postais de todo o mundo, venham ouvir 

comigo a música do vento! Nada é tão livre como o vento no mar! [...] Abro 

os olhos. Eu também estou dentro do postal. (TELLES, 2009a, p.153) 

Impossibilitado de desvincular-se daquele contexto, tendo assumido esse compromisso 

social com o outro, quando se casou com Fernanda, ele não poderá isolar-se, libertando-se do 

olhar e do juízo desse outro, no caso, de sua esposa exemplar que controla todos os seus passos. 

Ele continuará solitário em meio àquele mundo de aparências, enquanto sonha com a solidão 

estelar inalcançável.   
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Anelo semelhante é exposto por uma das personagens de As meninas, terceiro romance 

lygiano que tem como protagonistas três moças diferentes, três seres solitários, cada um a seu 

modo, mas apenas uma delas, em seus monólogos interiores, assume sua necessidade mais 

urgente. Em meio a um diálogo com Irmã Clotilde, uma das freiras do pensionato onde vivem 

as três moças, a personagem Lorena comenta algo fútil com a ouvinte e termina a fala de modo 

interrogativo, fazendo uma pergunta, mas internamente ela sabe que, em vez de resposta, deseja 

outra coisa. 

Mas não quero resposta, quero ficar só. Gosto muito das pessoas mas essa 

necessidade voraz que às vezes me vem de me libertar de todos. Enriqueço na 

solidão: fico inteligente, graciosa e não esta feia ressentida que me olha do 

fundo do espelho. Ouço duzentos e noventa e nove vezes o mesmo disco, 

lembro poesias, dou piruetas, sonho, invento, abro todos os portões e quando 

vejo a alegria está instalada em mim. (TELLES, 2009e, p.153) 

Lorena e suas duas colegas, Ana Clara e Lia, vivem em um pensionado, o que já 

constitui certo isolamento em relação ao mundo para além das portas daquele lugar. A imagem 

desse “pensionato de freiras” é bastante simbólica e recorrente na obra de Lygia Fagundes 

Telles, em especial, nos seus romances. Esse tipo de ambiente e outros semelhantes são 

símbolos de reclusão ligados a preceitos religiosos. Tais espaços também constam da obra 

nietzschiana, onde também denotam isolamento, mas não aquele típico das instituições 

religiosas. Como explica Bracco, “a solidão do pensador e da vida contemplativa não tem nada 

a ver com a solidão estéril e triste daqueles que se fecham ao mundo como uma ‘freira’”97 

(BRACCO, 2017, p. 32). Também na obra da escritora o enclausuramento perde sua aura 

religiosa, as personagens que optam por se refugiarem ali não o fazem buscando a tristeza nem 

a esterilidade da vida contemplativa típica daqueles ambientes. Esses espaços são apenas 

refúgios temporários em que as personagens encontram um contexto propício para se 

fortalecerem internamente, ritual de fortalecimento que requer o distanciamento do meio social. 

A solidão é a chave de acesso a outra consciência de mundo, contribuindo para a 

“desintoxicação” em relação ao contágio com algum tipo de má consciência cultural. Tendo 

também se refugiado temporariamente num colégio de freiras, Vigínia, de Ciranda de pedra 

(1954), explica por que recorrer aos lugares religiosos:  

 − Não me fale no colégio. A melhor maneira para seguir não acreditando em 

nada é nos cercarmos de padres e freiras que acreditam demais. Creio, sim, na 

sobrevivência da alma, mas isto porque sinto os meus mortos em redor. Eles 

97 “la solitudine del pensatore e della vita contemplativa nulla hanno a che vedere con la solitudine sterile e triste 

di chi si chiudi al mondo come fa una ‘monaca’”. 
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continuam, embora nenhuma força consiga governá-los. Mortos e vivos, estão 

todos por aí, completamente soltos. E a confusão é geral. (TELLES, 2009d, p. 

134) 

No caso de Lorena, o isolamento naquele pensionato não é o suficiente. Ela almeja algo 

maior, necessitando de uma solidão mais intensa e profunda, única capaz de lhe render o 

enriquecimento e a alegria já experimentados.  

Tanto em suas palavras, como nas falas de outras personagens lygianas, a solidão é 

avaliada de maneira diferenciada, ela recebe valores opostos àqueles tradicionalmente 

expressos por nossa cultura. Relacionamos essas duas diferentes perspectivas às duas visões de 

mundo, uma apolínea e outra dionisíaca, pontos de vista avaliadores que, baseando-se em 

princípios de valoração diferenciados, concedem valores distintos ao mesmo elemento ou 

fenômeno da vida. 

Como máscaras de Dioniso, os seres lygianos observam a vida através de uma lente 

dionisíaca e é assim que engendram avaliações. Com isso, acabam subvertendo e sentido das 

coisas transvalorando os sentidos de ordem apolínea. É por isso que a solidão não é temida e − 

em vez de depressiva e deprimente, digna de pena e promotora de inquietação − ela se torna 

fonte de força, alegria e lucidez. No fundo de nossas cavernas existenciais, esses seres não se 

imobilizam, ao contrário, enchem-se de dinamismo para explorar o labirinto de nossa condição, 

desbravam nossos abismos mais escuros, em especial quando estão sob o efeito do álcool – 

neste caso, avatar do vinho, bebida dionisíaca −, quando se libertam de qualquer obstáculo 

moralizante.  

Regada a álcool, a experiência de solidão se faz mais intensa, permitindo que se 

promova o desapego total dos grilhões sociais. Qualquer que seja a bebida alcoólica nos textos 

lygianos, ela é considerada um elemento simbólico, reportando-nos diretamente ao vinho, por 

meio do qual, no mito de Dioniso, ele e seus súditos alcançavam o êxtase, levando-os a 

experimentar uma vivência outra que, apesar de libertadora, não significava ser irracional e, 

sim, mais intuitiva. Essa experiência de embriaguez solitária e lúcida pode ser identificada mais 

explicitamente nos monólogos internos de duas personagens lygianas. A primeira delas é 

Luisiana, de “Apenas um saxofone”, texto que se inicia com a protagonista descrevendo sua 

atual situação solitária, dentro da qual encontra sua lucidez enquanto embriaga-se, sentada na 

sala escura de sua casa.   

Fiquei só. Há lenha em algum lugar da casa mas não é só riscar o fósforo e 

tocar na lenha como se vê no cinema, o japonês ficava horas aí mexendo, 
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soprando até o fogo acender. E eu mal tenho forças para acender o cigarro. 

Estou aqui sentada faz não sei quanto tempo. Desliguei o telefone, me enrolei 

na manta, trouxe a garrafa de uísque e estou aqui bebendo bem devagarinho 

para não ficar de porre, hoje não, hoje quero ficar lúcida, vendo uma coisa, 

vendo outra. E tem coisa à beça para ver tanto por dentro como por fora, ainda 

mais por fora, uma porrada de coisas que comprei no mundo inteiro, coisas 

que nem sabia que tinha e que só vejo agora, justo agora que está escuro. É 

que fomos escurecendo juntas, a sala e eu. (TELLES, 2009a, p. 32, grifos 

nossos) 

 

Imersa nessa atmosfera de escuridão e isolamento, Luisiana avalia sua vida e o seu 

relacionamento com um rapaz mais jovem, um instrumentista apegado a seu saxofone. Nesse 

seu monólogo interior, a personagem consegue sintetizar, de modo único, o “estar-no-mundo” 

do homem moderno tanto no que se refere a seus valores morais e econômicos, quanto no que 

tange a sua esfera afetiva, ligada à sua concepção de amor. É nesse sentido que, mais uma vez, 

a solidão se mostra positiva e criativa, pois possibilita ao indivíduo essa capacidade e a 

possibilidade de, à distância dos demais, permitir-se voos e intuições mais profundos, sem 

correr o risco da coerção do olhar alheio, esse vigilante sempre atento. Assim como 

Nietzsche/Zaratustra, distante da multidão cega e da má consciência, a personagem é capaz de 

observar nossa cultura – incluindo seu próprio papel dentro dela − e analisá-la em perspectiva, 

sendo-lhe possibilitado refletir fora do contexto e livre da influência e da opinião dos outros.   

 

Mas já não me importo com o que pensa, ele e mais a cambada toda que me 

cerca, opinião alheia é este tapete, este lustre, aquele retrato. Opinião alheia é 

esta casa com os santos varados por mil cargas. Mas antes eu me importava e 

como. Por causa dessa opinião tenho hoje um piano de cauda, tenho um gato 

siamês com uma argola na orelha, tenho uma chácara com piscina e nos 

banheiros, papel higiênico com florinhas douradas que o velho trouxe de Nova 

York junto com o estojo plástico que toca uma musiquinha enquanto a gente 

vai desenrolando o papel, “Oh! My Last Rose of Summer!…”. ( 2009a, p. 35) 

 

 Somente assim, bêbada e em solidão profunda, Luisiana reavalia sua realidade marcada 

pelos princípios sociais que a levaram a construir uma vida de ilusões, mundo de aparências 

que agora ela repudia. Em meio a toda riqueza e ostentação que a certa, ela percebe ter perdido 

o bem mais valioso, a presença do jovem saxofonista que trazia para o viver daquela mulher o 

princípio real de valor para o seu viver, a juventude:   

Quero deixar bem claro que a única coisa que existe para mim é a juventude, tudo o 

mais é besteira, lantejoulas, vidrilho. Posso fazer duas mil plásticas e não resolve, no 

fundo é a mesma bosta, só existe a juventude. Ele era a minha juventude mas naquele 

tempo eu não sabia, na hora a gente nunca sabe nem pode mesmo saber, fica tudo 

natural como o dia que sucede à noite, como o sol, a lua, eu era jovem e não pensava 
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nisso como não pensava em respirar. Alguém por acaso fica atento ao ato de respirar? 

Fica, sim, mas quando a respiração se esculhamba. Então dá aquela tristeza, puxa, eu 

respirava tão bem… (2009a, p. 36, grifo nosso) 

 

 A juventude supervalorizada por Luisiana não é aquela física, presente nos indivíduos 

jovens e belos. A personagem se refere ao vigor que eleva e motiva o viver de um indivíduo, 

algo que ela experienciou ao lado do rapaz por quem se apaixonou. Naquela figura masculina, 

para além da juventude do corpo, a mulher percebeu a essência espontânea e vibrante da vida, 

marca de jovialidade perene, incólume à passagem do tempo. Na imagem daquele jovem, se 

fazia representado o ímpeto de jovialidade dionisíaca. Não é à toa que Luisiana o compara a 

um fauno, figura mitológica também ligada ao séquito dionisíaco:   

Aí pegou o saxofone, sentou-se encaracolado e nu como um fauno menino e 

começou a improvisar bem baixinho, formando com o fervilhar das ondas uma 

melodia terna. Quente. Os sons cresciam tremidos como bolhas de sabão, olha 

esta que grande! olha esta agora mais redonda… ah, estourou! (2009a, p. 36) 

 

 Tanto a relação do jovem com o universo da música quanto sua espontaneidade o 

vinculam ao dionisíaco. Na companhia desse ser jovial, a protagonista entrou em contato com 

os mistérios dionisíacos, passando até mesmo por um rito iniciático, espécie de batismo, quando 

ela recebeu do amado o nome de Luisiana, com o qual se apresenta. Com seu coração 

dionisíaco, o rapaz realizava todos os desejos da mulher dando provas de seu amor e, certava 

vez, insegura quanto à veracidade daquele sentimento, pediu ao rapaz que se matasse, ele saiu 

e nunca mais voltou, deixando em suspenso se realmente teria se matado ou se teria apenas 

abandonado Luisiana para sempre. 

Bastante semelhante à cena inicial de “Apenas um saxofone” é aquela com que se inicia 

o romance As horas nuas 98(1989), trecho também de caráter confessional em que a narradora, 

Rosa Ambrósio, expõe a mesma vontade de ficar sozinha, bebendo na escuridão. A cena é 

praticamente idêntica à do conto que acabamos de analisar, uma mulher solitária e embriagada, 

deitada no chão de sua casa e mergulhada em pensamentos sobre sua vida. Há poucas, mas 

significativas, diferenças entre as duas situações. A primeira é que Rosa não está 

                                                           
98 Nesse livro, há um trecho em que a personagem Rosa Ambrósio faz referência à filosofia de Nietzsche, o que 

deixa claro que a autora entrou em contato com a obra do pensador: “O poder da vontade, garota! Tentei convencê-

lo de que já conhecia Nietzsche mas me desmascarou na hora, Conhece nada, faz como todo mundo que cita 

Proust, Guimarães Rosa e na realidade. Na realidade eu tinha que neutralizar o medo recusando a dor que desfibra 

e vampiriza. Vai, mulher, reaja! ele ordenava. Reagi atirando-me ao trabalho, aos esportes, fiz natação, pedalação, 

comecei a estudar papéis dentro da minha faixa etária, outra expressão ignóbil. Até que um dia nós dois caímos na 

risada quando descobrimos que Nietzsche, também ele, tinha medo” (TELLES, 2010b, p.24). 
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completamente sozinha, está em casa com sua emprega Dionísia. Além disso, a situação de 

Rosa soa mais humilhante porque ela está no chão por ter tropeçado e caído sobre a roupa suja 

que a funcionária tinha recolhido para lavar, mas acabara esquecendo ali no chão do quarto da 

patroa.  

Entro no quarto escuro, não acendo a luz, quero o escuro. Tropeço no macio, 

desabo em cima dessa coisa, ah! meu Pai. A mania da Dionísia largar as 

trouxas de roupa suja no meio do caminho. Está bem, querida, roupa que eu 

sujei e que você vai lavar, reconheço, você trabalha muito, não existe devoção 

igual mas agora dá licença? eu queria ficar assim quietinha com a minha 

garrafa, ô! delícia beber sem testemunhas, algodoada no chão feito o 

astronauta no espaço, a nave desligada, tudo desligado. Invisível. O que já é 

uma proeza num planeta habitado por gente visível demais, gente tão 

solicitante, olha meu cabelo! olha o meu sapato! olha aqui o meu rabo! E pode 

acontecer que às vezes a gente não tem vontade de ver rabo nenhum. 

(TELLES, 2010b, p.13) 

  

Mulher que, no passado, fora uma atriz de grande fama, a decadente atriz de teatro Rosa 

Ambrósio, no presente, já com idade avançada, vivencia todo o drama de sua decadência física, 

psicológica e afetiva. Sua atual condição a faz se entregar também à autoavaliação do que fora 

vivido até então, mas, para isso, ela também deseja o isolamento, a escuridão e o álcool. Para 

ela, a bebida tem ainda mais importância do que para Luisiana, pois a narradora do romance 

lygiano afirma, mais de uma vez, alcançar a lucidez somente quando está embriagada: “Ah! 

que lúcida eu fico quando bebo, encho a boca, encho o peito e digo que a confusão vem de 

longe, Sodoma e Gomorra, hem?! Com o Anjo fugindo espavorido da população desenfreada, 

atirando pedras nele. (2010b, p.17). 

A possibilidade de entregar-se ao álcool e, a partir dele, chegar a esse grau de lucidez é 

uma consequência direta da solidão, pois, longe do olhar e do julgamento coletivo, Rosa 

encontra condições para viver essa maravilhosa experiência, “delícia beber sem testemunhas”, 

e, assim, chegar ao extremo de sua lucidez: “E agora me vêm os detalhes, quanto mais bebo 

mais lúcida vou ficando, um esplendor de lucidez, os detalhes” (2010b, p.47).  

Viúva de seu primeiro marido, abandonada pelo atual namorado, pouco ligada à filha, 

distante dos palcos e do público, Rosa vive uma situação solitária que é intensificada pela 

velhice. Mas tudo isso tem como consequência a solidão física, resultado das frustrações e dos 

desencontros dos relacionamentos e vínculos sociais. Isolando-se no escuro para beber, a 

personagem tenciona ausentar-se de sua realidade social, fugindo dessa solidão promotora de 

peso e cheia de cargas moralizantes. Lançando mão da embriaguez dionisíaca, ela alcança a 

solidão libertadora, encontrando nela o equilíbrio para sua situação.  
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Tema repassado frequentemente por Lygia Fagundes Telles, a solidão de seus 

personagens poderia ser estudada a partir de diferentes pontos de vista. Optamos por abordar 

alguns trechos confessionais nos quais as personagens expõem sua vontade de solidão, 

comportamento que − dentro do campo estético, segundo a poética dionisíaca lygiana −, em 

linhas gerais, dialoga com a perspectiva filosófica proposta e vivida por Friedrich Nietzsche. 

Na intuição do filósofo alemão e na obra da escritora brasileira, é evidente o caráter fortalecedor 

da vivência solitária, sentido pouco propagado no seio de nossa cultura apolínea.  A seguir, 

abordaremos um aspecto ainda mais específico dessa condição solitária. 

Em meio à escuridão e, algumas vezes, embriagados, personagens lygianos retomam 

traços da narrativa mítica de Dioniso, deus acostumado à vivência solitária. Entretanto, tão 

importante quanto essa retomada de elementos do mito dionisíaco, é o fato de, por meio da 

representação desse estar só, Lygia Fagundes Telles propor outra perspectiva a partir da qual 

se avaliar a solidão dentro do mundo contemporâneo. Perspectiva esta representativa da 

consciência dionisíaca do mundo para a qual a solidão deve ser vivida de maneira diferenciada, 

tornando-se fonte de conhecimento para o indivíduo, alterando sua relação com o mundo e com 

os outros, dos quais precisou afastar-se para se isolar momentaneamente. Com isso, a solidão 

torna-se meio a partir do qual se afirma o viver. 

A seguir, continuaremos discutindo a solidão lygiana, mas numa perspectiva específica, 

considerando-a em seu caráter profilático, conforme sugerido em um dos contos da escritora.  

    

2.2.3. A solidão e seu caráter profilático 

 “(...) a solidão das mais calmas horas de contemplação e de criação, recobrará um novo e mais rico colorido”. 

M. Buber. 

 

 Em seu estudo sobre o tema da solidão na obra e na vida de Nietzsche, Michele Bracco 

(2017) explica que no anseio do filósofo pela solidão, manifesta-se o desejo de distanciamento 

do tempo e da cultura a que ele estava ligado. Somente isolando-se temporariamente, o filósofo 

conseguia condições propícias para a observação e a avaliação daquela cultura, sem sofrer 

influência dela sobre suas interpretações. Guardando distância daquele contexto, o pensador se 

purificava do contato com a má consciência, fruto da decadência instaurada pelo niilismo, por 

isso o valor profilático da solidão:  
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De caráter profilático, a solidão permite a Nietzsche pôr-se à distância do que 

ocorre à sua volta, afastar-se do desenrolar dos acontecimentos. Com isso, ele 

adota posição privilegiada para diagnosticar e avaliar a décadence em sua 

época; mais ainda, coloca-se, no seu entender, acima dela (MARTON, 2000, 

p. 80) 

Negando o (seu) tempo presente, Nietzsche exila-se para experimentar/criar outras  

perspectivas com que interpretar a realidade circundante, para isso não é preciso apenas estar 

só, é preciso “limpar-se”, lutar contra aquilo que, dentro de si, ainda há de temporal, de atual: 

“Ser inatual significa lutar contra aquela parte de si mesmo que há muito tem sido forjada, 

moldada e condicionada pelo tempo em que se viveu, para distanciar-se de si mesmo como 

filhos de uma época a ser repudiada como a pior das mães”99 (BRACCO, 2017, p. 36). Isolado 

e “purificado” da consciência de mundo niilista, inicia-se o processo de metamorfose inerente 

à condição de ser solitário, ou de ser “inatual”100: “Tornar-se inatual, portanto, significa 

aprender a ficar sozinho, e estar sozinho significa aprender a aceitar uma transformação radical 

do próprio ser e, como se pode ler no Zaratustra, do próprio ‘coração’”. 101 (BRACCO, 2017, 

p. 38).

Nessa nova condição, o indivíduo não se torna inatual somente por escolher esse 

distanciamento em relação à sua época e cultura, “mas porque sua consciência está 

profundamente ‘inatual’ se comparada com o tempo em que vivem os homens e com aquelas 

que são as suas reais possibilidades de compreensão”102 (BRACCO, 2017, p. 39). Distanciando-

se e avaliando o mundo de outra maneira, o indivíduo (Nietzsche/ Zaratustra) assume 

caracteísticas de estranho e torna-se um ser “inatual”, ou seja, colocando-se voluntariamente 

fora do tempo, fora de sua cultura103.   

99“Essere inattuali significa lottare contro quella parte di sé che è stata a lungo forgiata, plasmata e condizionata 

dal tempo in cui si è vissuti, prendere le distanze da se stessi in quanto figli di un’epoca da rinnegare come la 

peggiore delle madri”. 
100 O termo “inatual” é um neologismo que usamos para traduzir o que nas versões italianas foi denominado 

“inattuale”. Tentamos nos aproximar do termo italiano por estarmos usando um referencial teórico escrito naquela 

língua. Mas temos consciência de que, nas traduções para o português, os tradutores optaram por “extemporâneo” 

ou “intempestivo”, para designar o que está fora do tempo.   
101 Diventare inattuali, dunque, significa imparare a stare soli, e stare soli significa imparare ad accettare una 

radicale transformazione del proprio essere e, come si legge nello Zarathustra, del proprio ‘cuore’ 
102 “ma perché il suo senso risulta profondamente ‘inattuale’ se rapportato al tempo in cui vivono gli uomini e a 

quelle che sono le loro effettive possibilità di comprensione 
103 Nesse ponto, o ser inatual assume posição semelhante àquela de Dioniso dentro do seio cultural grego, tornando-

se uma espécie de estranho ou bárbaro, tamanha o contraste entre o que ele representava e o que a pólis de seu 

tempo defendia. O indivíduo inatual, guardadas as proporções, é um ser dionisíaco, na contramão da cultura que 

o criou.
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Para o Zaratustra nietzschiano, o isolamento não apenas possui caráter revigorante, é 

também curativo, recorrendo a ele para “restabelecer-se das próprias enfermidades” 

(MARTON, 2000, p. 87).  Bem diferente de sua face ameaçadora, a condição solitária mostra-

se benfazeja e idílica a ponto de, numa leitura de bases psicanalíticas, remeter-nos ao próprio 

útero materno, lar primordial da essência humana, isolamento original:   

Na sua caverna e na sua montanha, Zaratustra não se restringe a apartar-se de 

seus contemporâneos; espera deles se distinguir. Não se limita a pôr-se à 

margem de sua época; quer dela se diferenciar. Na solidão, desfruta o silêncio, 

a água pura, o ar fresco, o alimento genuíno, a morada acolhedora; na solidão, 

encontra o seu lar104. (MARTON, 2000, p. 86) 

 A solidão rompe com a idealização provocada pela moral, e essa ruptura concede 

espaço de atuação para o homem que, reabilitado com os impulsos vitais, pode retomar o pensar, 

o sentir e o querer que a moral havia apagado em nome da implantação de um processo de

negação do “eu”. Por isso a importância da solidão para o artista, ela lhe concede “espaço” para 

criar sem compromisso com os valores que subjugam a criação à regras estanques e inférteis.   

Na posição de artista, Lygia Fagundes Telles mantém uma relação ambivalente com a 

solidão.  Em mais de um momento, ela se pronunciou acerca do tema, deixando clara sua 

postura diferenciada em relação a esse sentimento. No tocante à solidão derivada das relações 

humanas, a escritora afirma temer ficar sozinha, mas, consciente da importância do isolar-se 

para seu ofício, ela ‒ em postura comparável à de Nietszche/ Zaratustra ‒ demonstra saber a 

hora certa de afastar-se, tendo domínio sobre essa necessidade de isolamento, em vez de ser 

dominada por ela. Em entrevista, ao ser questionada sobre se haveria momentos felizes ou 

especiais para escrever, ela responde categoricamente: “Não. Eu crio meus momentos e vou em 

busca deles; consigo a circunstância para escrever, consigo armar essa circunstância: silêncio e 

solidão” (RICCIARDI, 1991, p.179)105. 

Há muito que arte e solidão se tornaram companheiras. A postura de Lygia Fagundes 

Telles é a mesma dos grandes artistas, independente de sua essência, seja ela apolínea ou 

dionisíaca. Apesar de o mundo moderno ter trazido novas posturas e posicionamentos artísticos 

104 Curiosamente uma das situações de solidão da personagem Virgínia, de Ciranda de pedra, expressa claramente 

esse simbolismo que relaciona a solidão à vida uterina: Virgínia desviou o olhar do espelho antes que a escuridão 

dos primeiros instantes se atenuasse. Sentia-se protegida assim no escuro, era como se estivesse abrigada no 

interior de uma concha. Deitou-se num enrodilhamento de feto. Era como estivesse num ventre (TELLES, 2009d, 

p. 186)
105 É impossível não estabelecer relações entre Lygia e sua personagem Patrícia, a escritora de Verão no aquário, 

mulher sempre comprometida com sua escrita, tendo sua vida restrita ao escritório onde dedica-se incansavelmente 

ao trabalho em quase total isolamento 
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plurais, é ainda forte a concepção de que o processo artístico aconteça no plano da 

individualidade, quando o artista se isola para criar “longe do estéril turbilhão da rua”.  

Mais adiante, na mesma entrevista da qual foi extraído o excerto há pouco citado, 

Giovani Ricciardi pede à escritora que escolha três entre as nove palavras que ele lhe propõe ‒ 

as palavras são: prazer, violência, silêncio, amor, solidariedade, solidão, povo, noite, cidade106. 

A seleção feita pela escritora revela muito sobre sua consciência artística e sobre seu 

compromisso com outro.     

Solidariedade e solidão por serem palavras conexas de um certo modo. Acho 

que o ser, a nossa condição humana exige essa solidariedade para com os 

outros. Nela está incluída a terceira palavra que é amor. A solidão. É preciso 

a solidão para o meu ofício: é prioritária. E solidão puxa esta outra que é o 

silêncio. Solidariedade, solidão, amor, silêncio (RICCIARDI, 1991, p.179, 

grifo do autor)  

 

Nas palavras da escritora, quando ela correlaciona solidariedade e solidão, identificamos 

compromisso semelhante àquele de Nietzsche/ Zaratustra quando, em isolamento, se enche de 

sabedoria para, mais tarde, de volta ao convívio com os demais, poder compartilhá-la. 

Guardadas as devidas proporções, acontece algo semelhante no decorrer do processo criativo, 

pois é na solidão que o artista cria e, depois de a obra estar pronta, ele a compartilha com o 

público, em forma de contribuição para sua cultura.  

Embora a criação artística constitua uma contribuição para a cultura, o artista precisa 

distanciar-se dessa cultura, pois só assim, livre de qualquer influência, pode criar sem 

compromissos, sem concessões. Vem daí a necessidade de se compreender o caráter profilático 

da solidão que permite ao indivíduo, artista ou não, se “desintoxicar” das influências do mundo 

que o cerca. Lygia Fagundes Telles também retrata esse tipo de isolamento em sua escrita.   

Depois de analisar, em sentido mais amplo, o testemunho da condição solitária presente 

nas falas de algumas personagens lygianas, tencionamos neste momento verticalizar a 

discussão, detendo-nos ao valor “profilático” da condição solitária. A analogia com a 

“profilaxia” relacionada à solidão vivenciada e intuída por Nietzsche, foi retirada do comentário 

de Scarlett Marton citado acima. Com essa metáfora, a pesquisadora alude à natureza 

purificadora do “estar só”, quando o indivíduo, por sua própria vontade, deseja distanciar-se 

não exatamente das pessoas, mas do contexto social que o expõe ao contato com a consciência 

                                                           
106 Ricciardi não explica exatamente por que aqueles nove vocábulos, mas são termos que, além de frequentemente 

serem encontrados na escrita lygiana, também são temas universais, de valor imprescindível para nossas relações. 

 



146 
 

decadente. Ao contrário do isolamento passivo, quando o afastamento deriva de 

distanciamentos dos outros em relação a alguém, a solidão profilática é de caráter ativo ‒ 

manifestação ativa da força ‒, dependendo única e exclusivamente da decisão do próprio 

indivíduo que vê, nessa solidão, a condição única para criar e refletir.  Nessa situação, o 

indivíduo almeja tão somente expurgar o contágio com os valores decadentes, aqueles que, 

avaliando segundo princípios moralmente apolíneos, imprimem culpa, carga pesada demais 

para alguns seres, especialmente dionisíacos, sendo necessário livrar-se desse peso.  

O caráter profilático da solidão será aqui discutido tendo como referência um dos contos 

do livro Seminário dos ratos, narrativa em que a profilaxia é construída simbolicamente, 

projetando-se num banho de sauna, de onde a personagem sairá completamente limpo. A 

narrativa “A sauna” é um conto atmosférico que descreve o momento quando “um homem, na 

solidão da sauna, com mente diluída e fluida, vasculha seu passado” e, em meio a essa situação 

vaporosa, pouco nítida, “surgem mais interrogações e dúvidas do que fatos e descobertas. É ali, 

nesse ambiente nevoento, que a vida se esboça” (CASTELLO, 2009, p. 174). Apesar de 

constituir uma das mais densas narrativas lygianas, o conto ainda permanece pouco explorado 

pelos estudos acadêmicos que têm a obra da escritora paulistana como objeto de estudo. 

Texto passível de diferentes abordagens analíticas, tanto temáticas quanto estruturais, a 

narrativa traz todos os elementos comuns à escrita da contista, porém os explora numa outra 

perspectiva, evidenciando o caráter sempre experimental da técnica narrativa da escritora. 

Dentre as inúmeras possibilidades de análise, optamos por aquela concernente ao aspecto 

temático, voltando-nos especificamente para a solidão ali representada. 

O texto descreve a primeira visita que o protagonista faz a uma tradicional sauna 

masculina e, entrando naquele ambiente de atmosfera vaporosa, mais do que a atividade de 

“relaxamento físico”, a personagem vivencia uma experiência de complexa profundidade 

psicológica, mergulhando completamente em seu mundo interior e revisitando seu passado à 

distância, assim podendo avaliá-lo a partir de sua consciência atual, isenta de compromissos 

com a moral cotidiana, com seus juízos e julgamentos hostis. 

Apesar de não ser a tônica desse conto, a solidão da personagem principal é exposta de 

duas maneiras diferentes: na primeira delas, o próprio protagonista, enquanto baliza com os 

eventos do presente e do passado, assume sentir-se sozinho, em especial dentro de seu 

matrimônio; na segunda, acontece via simbolismo, traduzida por imagens e circunstâncias em 

que se projeta sua condição solitária que ele voluntariamente buscou alcançar. Ao longo de 
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vinte e oito páginas, numa narração marcada por constantes alternâncias de tempo, o homem 

faz a análise de sua trajetória de artista, período durante o qual esteve ligado a diferentes 

mulheres, aproveitando-se delas para conseguir chegar ao seu atual posto de pintor reconhecido.  

Como é de costume no tecido literário lygiano, a narrativa se desenvolve mediante a 

sobreposição de dois planos narrativos ‒ o primeiro concreto, preso às ações no presente, e o 

outro imaginário, fruto da memória ou de devaneio ‒, criando a impressão de verdadeiro 

espelhamento entre ambos. O espelhamento é acionado quando, ao sentir o cheio da sauna, o 

protagonista é levado ao passado, relembrando o aroma de eucalipto que emanava do corpo e 

do mundo de infusões de sua antiga companheira, musa de um de seus primeiros trabalhos: 

“Eucalipto ‒ esse, principalmente esse o perfume de Rosa e do seu mundo de infusões de plantas 

silvestres, filtros verdolengos e boiões de vidro estagnados nas prateleiras. Esse o perfume 

verde-úmido que senti quando se debruçou na janela para posar” (TELLES, 2009b, p. 49). Cada 

passo do que seria um habitual banho de sauna é relacionado a uma vivência ou experiência da 

vida pessoal da personagem, restos de passado trazido ao presente em recordações bem nítidas.   

O mesmo acontece com as perguntas que de praxe são feitas pelo funcionário do 

estabelecimento, quando o protagonista as relaciona aos frequentes interrogatórios feitos por 

Marina, sua atual esposa:  

‒ O senhor está com seu peso normal?  

No inferno deve ter um círculo a mais, o dos perguntadores fazendo suas 

perguntinhas, seu nome? sua idade? massagem ou ducha? fogueira ou forca? 

sem parar. Sem parar. Marina também já fez muita pergunta mas agora deu de 

ficar me olhando. Tempo de perguntar e tempo de olhar, e esse olhar soma, 

subtrai e soma de novo, ela é excelente em contas. (2009b, p.50) 

 

Enquanto está naquela sauna, a personagem se desvincula do cotidiano dentro do qual 

vem sofrendo com as constantes pressões tanto da esposa quanto de si mesmo. Da condição de 

aspirante a artista até a posição privilegiada de pintor renomado, ele tem consciência de ter 

trilhado caminho marcado por decisões e atitudes questionáveis, várias delas tendo impacto 

direto sobre a vida de outras pessoas, em especial, a vida das mulheres com quem se relacionou 

no decorrer desse trajeto. Ao contrário do que acontecia antes, ele não tinha sobre si o peso dos 

julgamentos, mas, depois de se casar com Marina, passou a sentir o impacto do juízo alheio: 

“Marina, meu juiz” (2009b, p. 61).  

Nos diálogos travados entre ele e Marina, são constantes as perguntas sobre o passado 

do artista ao lado de sua antiga companheira Rosa, a quem abandonou grávida e em situação 
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precária quando ele foi para o exterior fazer um curso de pintura. Diante das perguntas sobre 

Rosa e sobre as atitudes em relação àquela companheira, o homem parece sentir-se pressionado, 

sofrendo o peso do julgamento trazido no bojo das investidas de Marina: “Desviei a cara porque 

senti que estava escurecendo de ódio. Agora ia satisfeita, reconfortada com a certeza de que eu 

seguiria minhocando, envenenado. Sozinho” (2009b, p. 54, grifo nosso). Enquanto conversa 

com o marido, tentando conhecer melhor o passado dele ao lado da outra mulher, Marina 

“envenena” a consciência do homem, incentivando-o a avaliar seus próprios atos e, com isso, 

ela consegue encher de pesos morais as costas dele: “Marina quer que eu me sinta um egoísta. 

Um interesseiro, um egoísta. É preciso se conhecer, enfrentar sua verdade, repetiu várias vezes 

nas nossas discussões” (2009b, p.54). 

Entretanto, é preciso relativizar o peso das palavras de Marina, pois elas possuem duplo 

valor no enredo. Se, por um lado, são elas que envenenam a consciência do marido, por outro, 

elas mesmas indicam o caminho a ser seguido para alcançar o antídoto contra o envenenamento, 

já que vem de Marina o conselho para buscar o isolamento: 

Ficar sozinho mesmo, você aconselha. Mas não sou boa companhia, você 

sabe, quando fico assim quieto a onda trevosa começa a subir lá dentro, 

miasmas de lembranças que nem têm mais forma de tão comprimidas, não 

distingo caras, palavras, mas só treva grudenta invadindo os vãos, as brechas. 

(2009b, p.74, grifo nosso) 

A esposa orienta o marido a ficar “sozinho”, a experimentar solidão diferente daquela 

que ele já vive dentro do casamento. A personagem, em momentos diferentes do texto, afirma 

sentir-se solitária em seu matrimônio, pois, além de não existir amor entre marido e mulher, 

Marina agora dedica seu tempo apenas às causas feministas. A certa altura do conto, ele declara 

que sente falta do amor que a esposa tinha por ele e pelo seu trabalho: 

Queria muito ver esse retrato ‒ ela disse voltando a ler sua tese, está sempre 

às voltas com teses, entesada na própria ou na de alguma intelectual do núcleo, 

ô! a solidão. A solidão que vem e me toma no seu bico e me larga em seguida, 

despenco sem ter onde me segurar, nada, ninguém. No começo, ela se 

interessava pelo meu trabalho. Depois foi se distanciando cada vez mais. 

(2009b, p.56, grifo nosso) 

Mas a solidão que a atual companheira recomenda é de outra ordem, não se trata daquela 

desencadeada pela morte ou pelo esfriamento do amor. Ele deveria ter um momento consigo 

mesmo, sem máscaras, situação em que pudesse, distante das avaliações sociais, avaliar-se a 

partir de outros valores. Para conseguir esse momento de encontro consigo mesmo, a 



149 

personagem vai à sauna, onde espera desnudar-se e o faz no duplo sentido, como fica sugerido 

pela imagem em que aparece se observando despido diante do espelho: “Guardo a roupa no 

armário. Calço os chinelos. Antes de vestir o roupão enfrento o espelho inteiro e nu” (2009b, 

p.63).

Mais do que a limpeza do corpo, o homem deseja a limpeza de sua consciência, somente 

assim poderia livrar-se dos pesos que carrega consigo. Ele precisa, para isso, distanciar-se do 

meio social que o observa e o avalia num comportamento semelhante àquela do olhar de Deus 

sobre Adão, levando-o a perceber seu pecado e a se envergonhar de seu crime, sua “sujeira” 

interna. Uma vez dentro da sauna, o pintor teve consciência de que, entrando naquele lugar e 

começando suas reflexões, já havia se iniciado o processo de descarregamento almejado: “Fico 

sabendo que estou com três quilos a mais. Uma parte desses três quilos o senhor vai perder 

daqui a pouco, ele anuncia e respondo que já estou perdendo, a sauna começou na entrada” 

(2009b, p.69).  

Enquanto se prepara para o banho, ele segue as ordens do funcionário da sauna com 

quem estabelece um diálogo fútil, objetivando apenas não parecer mal-educado. No intento de 

distanciar-se, de isolar-se, compromete-se apenas em manter as aparências acerca dos elos 

sociais. Dando continuidade ao espelhamento de planos, em alguns momentos, o protagonista 

pensa alto e deixa escapar uma frase ou outra, fazendo o rapaz responder algo, por acreditar 

terem sido dirigidas a ele aquelas palavras. 

O processo de autoconhecimento se inicia quando, retomando uma das conversas com 

a atual esposa, a personagem relembra certa acusação de Marina, algo que pesa sobre os ombros 

do homem. Considerando o fato de ele ter se aproveitado de outras pessoas para chegar ao 

estrelato, Marina lhe diz: “Acho que você nunca amou ninguém a não ser você mesmo, ela disse 

apertando as palmas das mãos contra os olhos. Amei você − quis dizer e não tive forças” (2009b, 

p.68). O pintor sabe não serem de todo mentirosas aquelas palavras, porém, na situação de

isolamento em que se encontra, condição que lhe permite visitar o mais íntimo de si, ele não 

apenas reconhece a veracidade delas como também revela algo sobre si que nunca antes seria 

capaz de assumir para os outros nem para si mesmo: “Nunca amei ninguém a não ser a mim 

mesmo? Mas se também não me amou, você sabe que vivo fugindo de mim. Ou não?” (2009b, 

p.68).

Depois de fazer tudo o que lhe fora orientado, ele fica pronto e entra na sala esfumaçada. 

Percebe a presença de outra pessoa e, na iminência de o homem que ali se encontra dirigir-lhe 
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algumas palavras, toma o cuidado de se distanciar, evitando dar espaço para qualquer 

possibilidade de comunicação:   

Procuro me sentar a uma certa distância, que o gordo não cisme de enredar 

conversa. Mas ele também quer sossego, porque as energias aqui são todas 

canalizadas no suor. Estamos imóveis, só o suor ocorre veloz formando 

pequenas poças nos bancos. No chão. Poças isoladas umas das outras como 

ilhas. (2009b, p.71) 

Sem se preocupar com a presença do outro homem na sala, ele se entrega ao choro, 

liberando naquelas lágrimas e no suor todas as impurezas que carregava consigo. Ele está se 

desfazendo de todo o peso que carregava há anos: “As lágrimas escorrem e se misturam ao suor 

que me inunda a boca, estou chorando como nunca chorei e quero chorar mais, suar mais, verter 

tudo nesta porra de sauna, e minha mãe?... Estou banhado em lágrimas” (2009b, p.73-74). A 

dualidade de planos com que, desde o início, a narrativa conciliava presente e passado se desfaz, 

pois, na conjunção dos dois líquidos – lágrimas e suor –, representa-se a junção dos dois 

processos de purificação, o duplo valor de profilaxia: a do corpo e a da consciência.  

Quando o funcionário da sauna vem para levar consigo o outro homem com quem 

dividia a sala, a personagem já tem o choro controlado: “Fecha a porta. Me descubro. As 

lágrimas correm mais espaçadamente, revigoradas em seu trajeto pelas veredas de suor” (2009b, 

p.74). Completamente sozinho e agora recomposto, o homem intensifica a atmosfera de solidão

quando, por sua própria vontade, procura o silêncio, outro princípio dionisíaco inerente à 

condição solitária de caráter profilático, contexto em que, sem os ruídos sociais, as máscaras 

apolíneas se desfazem: “e no silêncio, sem mentira, sem disfarce, ir se desvencilhando das 

camadas e camadas que se acumularam − as horas nuas, foi um livro? Um filme? Deixar ir 

caindo o que não for verdadeiro. Mas será que eu posso fazer essa seleção, eu?!” (2009b, p.74). 

Mergulhado nessa aura solitária e silenciosa, o homem entrega-se à imobilidade, ele tem 

consciência do risco que corre, ele conhece o substrato infeliz daquele contexto, mas, como 

indivíduo trágico, ele não teme essa descida aos infernos, pelo contrário, faz dela condição 

necessária para a afirmação da vida. 

Se a felicidade está no movimento, permaneço imóvel, podre de infeliz e 

imóvel até escorrer a camada final. Lá bem no centro, como num furacão, tem 

uma zona de trégua. Calma. Respiro melhor, está passando. A angústia da 

agonia está passando. Coordenar a respiração até que o ar consiga varar o funil 

obstruído, soprar o coração ainda assustado, me comovo com meu coração 

que treme como um pequeno pássaro, com medo daquele outro, enorme, que 

me arrebatou há pouco. (TELLES, 2009b, p.75) 
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 Ao final do tempo estabelecido, a porta da sala esfumaçada foi aberta e o empregado do 

estabelecimento perguntou ao pintor se já era o suficiente. Pergunta que, não fugindo ao estilo 

lygiano, é totalmente ambígua, questionando tanto se era suficiente o tempo do banho quanto a 

imersão no passado do qual a personagem desejava expurgar-se. De imediato, o homem não 

responde com palavras, mas internamente está cônscio de ter alcançado seu objetivo. Em seus 

pensamentos, ele dirige certas palavras a Marina e nelas fica explícita uma consciência outra. 

Quando é interpelado pela segunda vez pelo funcionário da sauna, o protagonista, desta vez 

responde, evidenciando sua nova condição, liberto da “sujeira” moral.    

Aproxima-se para me ver melhor. Tenho vontade de rir: já devo ter me 

derretido inteiro, as manchas azuis dos meus olhos boiando lá adiante, na 

correnteza − ô!, Marina. Você também está sorrindo, tem razão, tantas vezes 

prometi exatamente essas mesmas coisas, tantos projetos. Fidelidade. 

Disciplina e solidão − lembra? Verdadeiros delírios de intenções, palavras. 

Não tem o futuro, não vamos falar em futuro que isso não existe. Só tem agora. 

Agora. Respondo só por agora.  

− Então? − pergunta o funcionário enquanto me conduz de volta. Sorrio para 

os seus pés enormes e comunico que estou um tanto enfraquecido, mas limpo. 

(2009b, p.78, grifo nosso) 

 

Outras situações presentes nos enredos lygianos poderiam ser aqui estudadas como 

representativas do caráter profilático da solidão. No entanto, não o faremos porque nossa 

preocupação não é de caráter quantitativo, mas qualitativo. Em vez de elencar inúmeras 

ocorrências, preocupamo-nos com o fato de comprovar a ocorrência do valor profilático da 

solidão que, mesmo manifesta em uma única situação, já representaria o cultivo de um valor 

oposto àquele tradicionalmente seguido e defendido.  

Como fica claro, a poética dionisíaca de Lygia Fagundes Telles tematiza uma solidão 

que, profilática ou não, constitui situação de fortalecimento para os indivíduos. No tocante a 

essa perspectiva, também estabeleceremos certa relação entre as vivências dionisíacas 

representadas pelas personagens e aquelas que, de certo modo, podem ser reconhecidas nas 

experiências humanas vividas pela artista. O ofício de escritora impõe a Lygia Fagundes Telles 

constantes contatos com a solidão, momentos de total entrega ao processo de elaboração de 

seus escritos, situação em que ela se fortalece enquanto indivíduo social e artista. Também para 

ela, o isolamento momentâneo é uma necessidade e uma forma de fortalecimento. Apesar de já 

termos tangenciado essa relação no início da discussão, a retomamos porque gostaríamos de 

expor o modo como a escritora levou para um de seus romances essa sua realidade.   
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 Já tivemos a chance de, numa apresentação em congresso internacional, discutir como 

Lygia Fagundes Telles antecipou nas letras brasileiras, em linhas gerais, a temática da 

metaficção, levando para uma de suas obras a vivência de uma mulher escritora, com isso 

abordando aspectos do processo criativo e da vida pessoal de uma artista literária. Em Verão 

no aquário, livro de 1963, ela retrata a vida da jovem Raíza e de sua difícil relação com sua 

mãe Patrícia. No decorrer do livro, é notável o modo como o vínculo de Patrícia com o seu 

ofício é registrado, colocando em evidência a necessidade de total entrega solitária à profissão, 

um dos motivos que distanciam mãe e filha. Em mais de um momento, Raíza, ao falar sobre o 

trabalho da mãe, expõe traços da literatura de Patrícia e estes, em muitos pontos, dialogam com 

o que a crítica reconhece como traços da escrita de lygiana. Dentre essas características, 

destaca-se a ânsia de solidão, o que a personagem expõe a certa altura do romance, num diálogo 

com sua tia Graciana: 

– Mas, titia, basta ler seus livros... Em cada personagem há um pouco dela 

nessa ânsia de solidão, nesse desejo de fuga, todos se debatem em meio de 

armadilhas, ciladas... A luta é sem descabelamentos, certo, mas por isso 

mesmo ainda mais desesperada. Prisioneiros, titia, ela e eles, todos 

prisioneiros muito distintos, distintíssimos. Mas prisioneiros” (TELLES, 

2010d, p.111). 

   

 O olhar de Raíza ultrapassa a aparência e alcança a essência dionisíaca dos personagens 

de sua mãe, compreendendo o caráter trágico neles transfigurado. Mas sua análise, além de 

definir bem a realidade das personagens de Patrícia, serve perfeitamente para descrever a 

condição dos seres ficcionais lygianos, inclusive traduzindo a própria condição de Raíza 

enquanto criatura ficcional lygiana. Tal qual Édipo, que fala de um assassino sem saber que fala 

de si mesmo, a moça também se descreve naquilo que profere, profetizando sua própria sina 

que, um pouco mais avante na narrativa que protagoniza, também será marcada por esse anseio 

de solidão.  

A amplitude da temática da solidão na obra de Lygia Fagundes Telles, apesar de já 

estudada, é passível de inúmeras outras miradas investigativas. Circunscrevemos nossa 

abordagem apenas à relação que essa solidão apresenta com certos aspectos dionisíacos, 

contexto dentro do qual, em de ameaçador e temido, o “estar só” constitui uma condição para 

se afirmar e intensificar o viver.    
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2.3 A metamorfose dionisíaca: a vida e sua vontade de potência transformadora 

 

O essencial era desvencilhar-se da face antiga com a naturalidade da lagarta na metamorfose. A metamorfose! 

Livrar-se do casulo, romper aquele tecido de vivos e mortos, fugir! Por que ser fiel consigo mesma se nada 

permanecia? Nada. (TELLES, Lygia Fagundes. Ciranda de pedra)  

 

A edificação de uma poética dionisíaca − capaz de representar esteticamente os 

fundamentos da sabedoria trágica – exige, de imediato, a recuperação de uma forma/linguagem 

capaz de, guardadas as proporções, expressar traços da consciência de mundo primitiva, quando 

a relação do homem com a vida/natureza não havia sido ainda maculada pelo cientificismo e 

ceticismo modernos ‒ ou por aquilo que Nietzsche chama de niilismo.   

Ao retomar o fundamento mítico e fazer dele o pano de fundo de suas histórias, Lygia 

Fagundes Telles decide trilhar caminho oposto àquele da cultura moderna, em que vigora a 

supervalorização do racionalismo. Optar pela seara mítica é escolher uma via alternativa, já 

que, enquanto fenômenos humanos, mito e religião não apenas são aqueles mais refratários a 

uma análise de ordem estritamente lógica (CASSIRER, 1994, p. 121), como também expressam 

uma visão de mundo livre dos grilhões impostos pela razão virtuosa que se impôs desde o 

pensamento socrático. No mito, tudo é passível de transformação, as coisas e os seus 

significados podem sofrer mudança repentina, tornando-se o oposto do que eram antes. 

Somente dentro dessa consciência de mundo tão particular pode-se fazer compreensível e 

representável a imagem de Dioniso, deus também da metamorfose. 

Neste momento da pesquisa, iremos nos deter na análise da metamorfose no texto 

lygiano. Demonstraremos como os diferentes processos de transformação presentes nos escritos 

da artista brasileira constituem manifestação da potência dionisíaca, alicerce sobre o qual está 

erigida sua obra. Dioniso, mais do que deus do vinho e da tragédia, tem na metamorfose sua 

marca par excellence. Consideraremos diferentes campos do conhecimento para empreender a 

análise de três textos de Lygia Fagundes Telles. Outras narrativas poderiam ser estudadas, no 

entanto nosso objetivo é encontrar o fundamento dionisíaco da metamorfose, não a constância 

e a diversidade com que ela se encontra na obra da escritora, algo já amplamente abordado Vera 

M. T. Silva, reconhecida especialistas lygiana.  

Nossa análise irá deter-se, na seção 2.3.3, no conto “A caçada”, publicado originalmente 

na coletânea O jardim selvagem, de 1965, e no romance As horas nuas, de 1989. Em seguida, 

na seção 2.3.4, analisaremos o conto “História de passarinho”, que pertence ao volume 
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Invenção e memória, de 2000. Com estes referenciais literários, evidenciaremos como essas 

poucas, mas importantes metamorfoses, constituem preceitos valiosos acerca da visão 

dionisíaca do mundo.  

  

2.3.1. Dioniso: a força transformadora da vida 

“E entregava-se (também ele paciente) à metamorfose”. (As horas nuas. LFT.) 

 

O trabalho crítico da professora Vera Maria Tietzmann Silva, um dos primeiros e mais 

abrangentes, figura entre aqueles de maior representatividade sobre a obra lygiana107. Em A 

metamorfose nos contos de Lygia Fagundes Telles, a pesquisadora analisou mais de cinquenta 

contos da escritora, investigando neles a metamorfose que, segundo a pesquisadora 

atua como uma espécie de leitmotiv, percorrendo a obra toda, seja no 

desenrolar dos acontecimentos ou no desenvolver psíquico dos personagens, 

seja no repetir de determinadas imagens prenhes de conotações 

metamorfizantes ou, até mesmo, no refazer minucioso  a que a escritora 

submete seus textos,  a cada reedição. (2001, p. 31) 

 

A amplitude desse estudo não deriva somente da complexa e detalhada abordagem 

promovida, ela decorre, em especial, da dimensão com que o olhar da estudiosa vasculhou o 

tema, evidenciando o seu valor notório para o universo poético da contista. Realidade tão cara 

à consciência de mundo primitiva, a metamorfose, considerada em sua vertente mítica, 

fundamentou a chave de leitura engendrada pela pesquisadora. O norte mítico a orientar a 

pesquisa de Silva não foi uma escolha gratuita, na realidade, derivou de exigência que emanava 

do próprio objeto de estudo:          

Ultrapassando o apertado círculo de uma realidade reconhecível e datável, a 

ficção de Lygia Fagundes Telles insere-se no domínio do mítico, e 

percebemos, em suas narrativas, os anseios, as frustrações, os temores e as 

esperanças que assaltam a mente do homem, tudo expresso pela tessitura 

enigmática da linguagem simbólica. (SILVA, 2001, p. 16) 

 

Apesar de ter como referência o legado da mitologia grega, Silva considerou valores e 

aspectos outros que a metamorfose também assumiu no decorrer dos tempos até alcançar o 

sentido hodierno:    

                                                           
107 O trabalho foi apresentado como Dissertação com que Vera Maria Tietzmann Silva obteve o título de Mestra 

na Universidade Federal de Goiás, em 1984, tendo ocorrido sua primeira publicação em livro um ano depois.  
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No tema da metamorfose hoje, possivelmente mais do que nunca, está em jogo 

o sentido valorativo da transformação. A mudança já não pode mais ser

indiferente, ela acarreta um processo de melhora, às vezes, e, mais 

frequentemente, de degradação. Na instabilidade de um mundo ameaçado pela 

catástrofe final, seja ela a curto ou médio prazo, a visão tende a ser pessimista. 

(2001, p. 27) 

Decorrente dos novos sentidos e dos meios de representação do tema, a estudiosa 

identificou ainda certo traço a marcar o modo como a metamorfose atual é recebida pelo público 

leitor. Segundo ela: “Se a metamorfose física desperta no leitor aquela incômoda estranheza 

própria do gênero fantástico, a metamorfose comportamental aparece como natural decorrência 

das circunstâncias, consequência previsível do mundo e do tipo de sociedade em que vivemos’ 

(2001, p. 41). Nesse ponto, a especialista lygiana evidencia o mais fundamental sentido da 

metamorfose no universo poético da contista brasileira, a saber: representar esteticamente esse 

processo de constante transformação próprio da cultura moderna, ou seja, testemunhar 

artisticamente essa constituição líquida de nossa atual condição social.   

Em seu estudo, embora estruturado sobre alicerces mitológicos, Silva não relacionou o 

tema da metamorfose diretamente à imagem de Dioniso. No entanto, os resultados e as 

conclusões de suas análises nos servem como pontos de apoio na defesa daquilo que 

entendemos como poética dionisíaca lygiana, isso porque todas as formas de metamorfose 

identificadas na escrita da autora apenas transpõem para o plano estético o que, plasticamente, 

os gregos corporificaram na figura de Dioniso.   

O filólogo clássico, helenista e historiador austríaco Albin Lesky é categórico ao afirmar 

que “o elemento básico da religião dionisíaca é a transformação” (1976, p. 61), traço 

característico presente no mito e no rito dionisíacos, mesmo que, em cada um deles, o processo 

de transmutação se manifeste de outro modo. Isso ocorre porque, na narrativa mítica, é o próprio 

Dioniso quem vivencia “na pele” constantes transformações, enquanto, no rito, são os fiéis, os 

iniciados nos mistérios dionisíacos, que se metamorfoseiam, tornando-se outros e 

demonstrando quão complexa é essa transmutação dentro do dionisismo.  

No mito que descreve a trajetória desse deus, desde seu primeiro nascimento até quando 

ele sobe de vez para o Olimpo, são constantes os momentos em que a divindade sofre algum 

tipo de alteração física, isto é, ele continuamente se faz “outro”, ensinando que o “conhecer-se 

a si mesmo” é uma ficção, pois a questão identitária deve ser entendida como processo contínuo, 

verdadeira aventura ininterrupta e nunca finita. 
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Reduzido a pedaços, restando intacto apenas o seu coração, nasce o segundo Dioniso, 

aquele chamado Dioniso-Zagreu. Aspecto importante e digno de registro é o fato de os Titãs 

terem usado “iscas” para distrair e entreter a criança, podendo, assim, capturá-la. Foram-lhe 

oferecidos brinquedos, dentre os quais se destacava um espelhinho que roubou a atenção da 

criança divina. Dessa evidência mítica, deduz-se que a autoimagem não só foi fonte de interesse 

para o deus menino, como também foi seu ponto de fraqueza, tornando-o vulnerável. Sendo 

assim, podemos dizer que as experiências adultas relativas à sua forma física e indicadoras de 

preceitos identitários são, na realidade, desdobramentos de uma essência que esse deus da 

vegetação trazia dentro de si: “Dioniso passa de uma forma a outra, torna-se fantasma, reflete, 

se duplica (o espelho no qual a criança se contempla enquanto os Titãs se preparam para degolá-

lo adquire valor simbólico)”(MOREAU, 2005, p. 240). 

Depois de renascer, ele é submetido a diferentes mudanças, disfarces e máscaras que o 

protegem da ira incansável de sua madrasta Hera. Transformado em bode, travestido de mulher 

e fantasiado de camponês, ele assume novas formas para se salvar. Dioniso reproduz a luta 

insistente da vida em se fazer sempre nova, negando aprisionamentos e, principalmente, 

desviando-se do valor inerte vinculado à morte. O caráter proteiforme de Dioniso expresso pelo 

mito também pode ser identificado no campo das artes plásticas, onde há uma variedade de 

formas com as quais o deus foi e ainda é representado, variações imagéticas que denunciam sua 

essência polimorfa e de difícil definição:  

É natural que o aspecto de um deus tão inatingível em suas origens, capaz de 

cruzar facilmente as fronteiras da vida e da morte, seja difícil de descrever. Os 

escultores oscilam entre três representações: Dioniso criança, nos braços de 

Hermes ou de um sátiro; um adulto barbudo de cara forte (representação 

corrente na época arcaica); um adolescente afeminado, com cachos caindo até 

os ombros, ligeiramente inclinado, fazendo um gesto gracioso com o braço 

(representação que se impõe a partir do século IV a.C.). (MOREAU, 2005, p. 

241) 

 

Bem diferente da metamorfose física identificada no mito é aquela cuja manifestação se 

dá no campo do rito ou do culto dionisíacos. Nesse caso, a mutação não se processa no corpo 

de Dioniso, mas na personalidade de seus seguidores. Em vez da transformação física, essa 

metamorfose acontece internamente quando, em decorrência do êxtase dionisíaco, ocorre uma 

alteração de caráter transcendental: “O homem arrebatado pelo deus, transportado para o seu 

reino por meio do êxtase, é diferente do que era no mundo quotidiano” (LESKY, 1976, p. 61). 

A transformação instaurada pela possessão dionisíaca ‒ isto é, sua embriaguez extasiante ‒ 

despreza a concepção de corpo e altera a relação do indivíduo com o mundo, fazendo com que 
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ele se esqueça de sua constituição corpórea, inserindo-o numa experiência outra em que “o 

subjetivo desaparece inteiramente diante do poder irruptivo do humano-geral, do natural-

universal” (NIETZSCHE, 2005, p.8). 

Tema amplamente repassado pela escritora e de diferentes modos identificado no seu 

fazer literário, a metamorfose será discutida por nós como mais um dos elementos por meio dos 

quais ela constrói sua poética dionisíaca. Em sentido amplo, é possível afirmar que os seres 

fictícios e os textos lygianos vivenciam de modo variado constantes mudanças, transformações 

que os inserem no fluxo essencial da vida. Com isso eles não só representam a realidade da 

vida, eles também se mostram esteticamente vivos.  

2.3.2. Do mito ao neofantástico 

“O racional se entrelaça com a rotação do insólito, do maravilhoso e das propriedades mágicas. A lógica do 

real se apresenta em estado de transe” ( Fábio Lucas) 

O renomado pesquisador Ernst Cassirer, em seu Ensaio sobre o homem (1944), questionou o 

fato de a razão, durante muito tempo, ter sido a referência a partir da qual se buscou 

compreender as formas da vida cultural humana, manifestações estas que, em sua riqueza e 

variedade, nem sempre tinham como fundamento o caráter racional, mas que, 

independentemente de serem ou não racionalizantes, todas elas eram, em sua essência, 

representações simbólicas. Nas palavras do pensador, é o fundamento simbólico e não o 

racionalizante que norteia a relação da humanidade com o mundo porque      

[e]m vez de lidar com as próprias coisas o homem está, de certo modo, 

conversando constantemente consigo mesmo. Envolveu-se de tal modo em 

formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos míticos ou ritos religiosos 

que não consegue ver ou conhecer coisa alguma a não ser pela interposição 

desse meio artificial. (2001, p. 48-49) 

Sendo assim, em vez de animal rationale, Cassirer interpretou o indivíduo humano 

enquanto animal symbolicum, tendo sua relação com o mundo mediada por diferentes formas, 

dentre as quais se encontra o mito com sua inigualável riqueza de sentido. Ao discutir os 

aspectos afins entre mito e religião, o filósofo de origem judaica se debruçou sobre a primeira 

delas detendo-se não à exegese mítica, mas ao pensamento simbólico formador do mito, pois 

para ele, apesar da “variedade e discrepância das produções mitológicas [...], a função de feitura 

dos mitos não deixa de ter uma certa homogeneidade” (CASSIRER, 1994, p. 123). 
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Em vez das antigas e tradicionais abordagens que, desde Platão, consideravam o mito 

como alegoria a ser “desvendada”, Cassirer perscrutou o fundamento da forma mítica, ou seja, 

sua essência estrutural. Com isso, ele evitou a rasteira concepção que considerava o mito um 

aglomerado de ideias desorganizadas. Negando essa visão redutora, Cassirer investigou o 

fundamento formal mítico entendendo-o como consciência de mundo especialmente particular, 

estruturada na dualidade particular com que busca simbolizar o mundo: “Por um lado nos 

mostra uma estrutura conceitual, por outro uma perceptual. Não é uma simples massa de ideias 

desorganizadas e confusas; depende de um modo de percepção definido” (1994, p. 128). 

Detendo-se nos traços elementares míticos, o pensador apontou o caráter dinâmico daquela 

forma, evitando “reduzir o mito a certos elementos estáticos fixos”, pois “devemos esforçar-

nos para apreendê-lo em sua vida interior, em sua mobilidade e versatilidade, em seu princípio 

dinâmico” (1994, p. 127). 

Se recorremos às palavras que o autor proferiu acerca do mito, é porque, em sua 

exposição, ele destacou o fato de o campo mítico ser “um mundo dramático − um mundo de 

ações, de forças, de poderes conflitantes. Em todo fenômeno da natureza ele [o mito] vê a 

colisão desses poderes” (CASSIRER, 1994, p. 128). Dentro desse universo regido por forças 

em tensão perene, não há espaço para a fixidez, tudo se torna passível de transformação 

dependendo do modo como atmosfera circundante é sentida ou dramatizada: “O que é 

característico da mentalidade primitiva não é sua lógica, mas o seu sentimento geral da vida” 

(CASSIRER, 1994, p. 137). Regido por esse sentir e dependente de constantes transformações, 

no campo mítico, a metamorfose se impõe como regra ou condição única de existência desse 

universo: “Nada tem uma forma definida, invariável e estática. Por uma súbita metamorfose, 

tudo pode ser transformado em tudo. Se existe algum aspecto característico e destacado do 

mundo mítico, qualquer lei que o governe, é a lei da metamorfose” (1994, p. 136). 

Traço característico da mundividência mítica, a metamorfose foi primeiramente 

expressa em forma de imagem, ou melhor, em forma de deus. Na figura de Dioniso, a 

consciência primitiva da qual derivou a cultura helênica concedeu forma plástica à constante 

transformação das coisas, mudanças que eram testemunhadas na observação do mundo 

circundante. Nesse contexto mítico, os eventos maravilhosos não constituíam fenômenos 

sobrenaturais, pois eles faziam parte da “realidade” cósmica considerada única, responsável 

pelo equilíbrio do universo divino e humano. Sendo assim, a transmutação acontecia de maneira 

constante, não se impondo enquanto mistério, como resultado de forças pertencentes a outra 

ordem. Somente com a influência do pensamento platônico é que se instaurou a divisão dos 
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mundos, da qual deriva a separação entre a ordem natural − relativa ao que regeria o mundo 

sensível − e a sobrenatural – concernente àquela do mundo suprassensível.  

Distante do contexto histórico e cultural em que vigorou essa visão de mundo primitiva, 

Lygia Fagundes Telles reconstrói, pelo menos esteticamente, a atmosfera mítica em que 

Dioniso é soberano e onde seu poder metamorfizante pode de novo reger a relação do ser 

humano consigo e com o mundo em torno dele. Nessa representação estética, porém, a 

metamorfose deriva de manifestações sobrenaturais, ou seja, ela pertence a outra ordem e 

revela-se enquanto mistério para a mente civilizada, própria do mundo moderno, contexto 

cultural em que vigora uma mundividência por demais racionalizada e cética. O sobrenatural 

ao qual a escritora recorre − diferentemente daquele que, no passado, expressava a concepção 

de mundo da mente primitiva −  é, na realidade, um expediente estético literário, ou seja, uma 

construção apolínea por meio da qual se torna possível a representação – ou o acesso – a valores 

e significados da vida que, de outro modo, não seria possível representar dentro dessa cultura 

técnico-científica em que não há espaço para a magia, para o mistério e o estranho108.   

No decorrer da História, os elementos e os fatos sobrenaturais foram entendidos de 

variadas maneiras, expressando diferentes modos de o homem se relacionar com o mundo ou 

de explicar os eventos nele ocorridos. Nos mitos, nas lendas, nas narrativas religiosas, na 

sabedoria popular, em todas essas formas não-literárias, a metamorfose é facilmente 

reconhecida, podendo ser identificada em diferentes tonalidades, mas sempre derivando de 

certo fundamento maravilhoso primitivo, denunciado pela presença do insólito. Nessas formas 

narrativas, o sobrenatural como o entendemos hoje esteve sempre presente, recebendo e 

repassando uma carga diversificada de conhecimento até chegar ao campo literário onde, ainda 

hodiernamente, constitui fonte incessante de discussão estética109. Essa pluralidade de valores 

com que a sociedade interpretou a manifestação metaempírica está, de certo modo, expressa na 

gama de termos com que a teoria literária intentou estabelecer diferenciação entre os modos de 

representação calcados no substrato sobrenatural – conjunto de fenômenos pertencentes a 

“realidades” para além daquela testemunhada no cotidiano regido pela atual visão de mundo 

técnico-científica. 

Como recurso estético literário, o sobrenatural foi estudado por renomados 

pesquisadores, olhares críticos e teóricos que, dentro de seus contextos históricos, foram 

                                                           
108 Usamos o termo no sentido freudiano em que unheimlich significa “o não familiar”.  
109 Maravilhoso, estranho, fantástico, realismo mágico, neofantástico são alguns dos termos usados para aludir a 

estéticas que têm como essência de sua representação o expediente sobrenatural.  
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influenciados por diferentes áreas do conhecimento. Sob a égide de diferentes visões teóricas, 

grandes e importantes estudos foram, aos poucos, explorando os lugares comuns das variadas 

manifestações do sobrenatural, em especial, aquela expressa pelo gênero fantástico110, aqui 

entendido enquanto gênero histórico.  

Na escritura lygiana, as atmosferas insólitas são recorrentes. Não só essa recorrência 

como também a maestria com que o expediente metaempírico é trabalhado pela artista fizeram 

com que inúmeros pesquisadores investigassem esse expediente sobrenatural. Em trabalhos de 

pequeno e longo fôlego, estudiosos lançaram mão de diferentes teorias para abordar essa 

vertente da escrita lygiana.  

A atmosfera sobrenatural criada por Lygia Fagundes Telles é mais frequente e mais 

densa em seus contos, mas está presente também nas narrativas longas. Nos três primeiros 

romances da escritora o sobrenatural se manifesta de maneira mais tímida, podendo ser 

interpretado como mero delírio ou devaneio das personagens o que aproximaria esses textos 

daquilo que Todorov (2004) classificaria como estranho, diferenciando-se da estrutura 

fantástica. Situação bem diferente identificamos no quarto romance lygiano, As horas nuas, em 

que o sobrenatural se realiza de modo intenso, impondo-se do início ao fim do enredo e sendo 

de suma importância para a realização do processo narrativo, por isso tal obra será estudada 

mais adiante.   

Em mais de um momento, numa sondagem de amplitude panorâmica, nos detivemos à 

presença do sobrenatural na obra lygiana, quando, além da recorrência, também identificamos 

o processo evolutivo – ou metamorfizante – com que tal expediente literário é trabalhado pela 

escritora. Considerando tanto as contribuições tradicionais de Tzvetan Todorov (1970), quanto 

aquelas inovadoras de Jaime Alazraki (1980), expusemos o percurso evolutivo111do 

sobrenatural na obra de Lygia Fagundes Telles. Nesses estudos112, expusemos que, num 

                                                           
110 É muito comum que o termo fantástico seja usado, tanto pela crítica quanto pelos leitores em geral, para se 

referir a todas as manifestações de caráter sobrenatural. O próprio Todorov, em Introdução à literatura fantástica, 

evidencia que se trata de um equívoco, já que o gênero fantástico compreende aquela literatura específica 

produzida entre o final do século XVII e final do século XVIII.    
111 Usamos as palavras “evolução” e “evolutivo” com o objetivo apenas de nos referir ao processo de 

mudança/transformação no decorrer do tempo. Elas não devem ser entendidas como termos com que se busca 

emitir princíoio valorativo, concedendo maior crédito à forma literária atual e inferiorizando aquela do passado, 

incorrendo no erro que C.S. Lewis denomina “esnobismo cronológico”, crença segundo a qual tudo o que é novo, 

por ser considerado novo, é valorado como melhor.  
112 Cf: BORGES, Kelio Junior Santana. A estética neofantástica no romance As horas nuas, de Lygia Fagundes 

Telles. RAÍDO (ONLINE), v. 12, p. 147-157, 2018. BORGES, K. J. S. Do terror à inquietação: o sobrenatural em 

dois contos de Lygia Fagundes Telles. Todas as musas: Revista de Literatura e das múltiplas linguagens da Arte 

(online), v. 09, p. 169-176, 2017. 

http://lattes.cnpq.br/7100462200512642
http://lattes.cnpq.br/7100462200512642
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primeiro momento, houve grande influência da estética fantástica sobre a pena lygiana, porém, 

sem ser possível definir exatamente quando113 as atmosferas criadas pela escritora começaram 

a apresentar traços particulares, cujo sentido e estrutura dialogavam diretamente com a estética 

neofantástica, propostapor Alazraki.  

Para Jaime Alazraki, as manifestações insólitas representadas na literatura do século XX 

se distinguiriam daquelas pertencentes ao gênero fantástico que, conforme Tzvetan Todorov, 

“teve vida relativamente breve”, já que sua primeira aparição sistemática se deu no fim do 

século XVIII e, um século mais tarde, encontrou “nas novelas de Maupassant os últimos 

exemplos esteticamente satisfatórios do gênero” (2004, p. 175). Todorov (2004) limitou-se a 

analisar o fantástico tradicional, mas tinha consciência das mudanças instauradas no interior 

desse gênero114, justamente por isso ele não inseriu a obra do escritor tcheco Franz Kafka (1883-

1924) no rol de obras fantásticas por ele analisadas, identificando nela intenso psicologismo, 

traço estranho à estética oitocentista sobre a qual se debruçou.  

No que se refere ao metaempírico do século XX, Alazraki explica que as narrativas 

contemporâneas trazem em si um elemento fantástico diferente daquele do passado por 

apresentarem “visión”, “intención” e modus operandi bastante distintos. Para o pesquisador 

argentino, no fantástico canônico, a visión parte da solidez de um mundo real e, em oposição a 

ela, insurgem-se os elementos sobrenaturais; dessa colisão é gerado o choque entre universos 

opostos e pouco conciliáveis. Enquanto isso, no neofantástico, a relação entre os 

acontecimentos e o mundo real é alterada, já que “o neofantástico assume o mundo real como 

uma máscara, como um subterfúgio que esconde uma realidade que é o verdadeiro referente da 

história neofantástica”115(1990, p.29).  Para essa estética, o “real” seria mera “máscara” para 

uma realidade outra que aparece eclipsada e mais complexa.  Sobre essa outra realidade estaria 

a tônica da narração neofantástica, isto é, sobre o que se mostra velado pela aparente realidade 

– explicação que, em vários aspectos, se aproxima daquela relação nietzschiana acerca do

apolíneo e do dionisíaco. Aqui não há oposição ou choque, os dois universos encontram-se 

simultâneos, um sofrendo a intervenção do outro, sem se promover nenhum tipo de colisão ou 

hecatombe − o que, no plano estético, poderia ser entendido como retomada da atmosfera 

113 Definir o momento quando ocorre essa alteração é bastante complicado.  
114 Há linhas de pesquisa que, influenciadas por teorias mais recentes, entendem o fantástico enquanto modo 

literário. Essa discussão é abordada no estudo “A literatura fantástica: gênero ou modo?”, da professora Marisa 

Martins Gama-Khalil, trabalho publicado em Terra roxa e outras terras, Revista de Estudos Literários, volume 26 

(dez. 2013).  
115 “lo neofantástico assume el mundo real como una máscara, como un tapujo que oculta una segunda realidad 

que es el verdadeiro destinatario de la narración neofantástica” 
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mítica. No discurso literário da estética neofantástica, mais do que a intervenção de uma ordem 

na outra, ocorre o amálgama entre ambas. Não há contestação nem rachaduras, uma é tão 

coerente quanto a outra e, nessa simultaneidade, elas se complementam, tornando-se elementos 

comuns e contíguos. 

Essa ausência de choque ou de conflito entre dois planos tão diferentes, de certa forma, 

também contribuiu para que outro traço fantástico assumisse novo sentido no terreno da 

narrativa neofantástica. A intención que Alazraki defendia existir na estética fantástica estaria 

voltada para a promoção do sentimento de medo. Em seus ambientes, suas atmosferas e seus 

personagens sobrenaturais, o fantástico tradicional tinha como uma de suas constantes o jogo 

com o terror, considerado um dos pilares do gênero segundo alguns de seus críticos e teóricos116 

mais ilustres. Nas narrativas pós-oitocentistas − aquelas que foram escritas no decorrer do 

século XX, período em que foram testemunhadas duas grandes guerras mundiais −, o medo não 

tem sua origem em outra realidade senão naquela do cotidiano. Aliás, em vez de impactadas 

pelo terror, as personagens neofantásticas demostram relacionar-se de modo peculiar com as 

experiências metaempíricas. Como explica Alazraki, tais manifestações   

Eles são, em sua maior parte, as metáforas que procuram expressar 

vislumbres, entrevisiones ou interstícios de irracionalidade que escapam ou 

resistem a linguagem de comunicação, que não se encaixam nas células 

construídas pela razão, indo na contramão do sistema conceitual ou da ciência 

com qual lidamos no cotidiano. 117. (1990, p.29) 

Se nas narrativas fantásticas tradicionais buscava-se a hesitação, assim como o 

sentimento de terror, isso ocorria porque esses dois constituintes eram usados como símbolos 

da concepção de mundo específica da cultura daquele período histórico, ou seja, eles 

representavam a condição frustrante do homem que confiou por completo nas certezas da 

ciência e que, diante das limitações dela, se viu ainda ameaçado por um mundo misterioso, 

repleto de lacunas. No neofantástico, por outro lado, o terror não é tão significativo. A descrença 

no conhecimento científico continua, agora intensificada. A ciência não só pode ser contestada 

como também é tratada com certo descrédito em alguns pontos, não podendo ser entendida 

116 Dentre eles, destaca-se a figura de H. P. Lovecraft, que não apenas teorizou como também explorou em seus 

textos esse fundamento terrificante.  
117 [s]on, en su mayor parte, metáforas que buscan expressar atisbos, entrevisiones o interstícios de sinrazón que 

escapan o se resisten al linguaje de la comunicación, que no caben en las cedillas construídas por la razón, que van 

a contrapelo del sistema conceptual o científico con que nos manejamos a diário 
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como verdade absoluta, mas apenas como uma das muitas possibilidades criadas pelo homem 

para se relacionar com mundo – nesse ponto, a arte se impõe como vertente alternativa. 

Tzvetan Todorov, ao definir as funções essenciais do fantástico, defendeu que, à 

primeira vista, a principal delas seria de caráter tautológico. Assim, o gênero “permite descrever 

um universo fantástico, e este universo nem por isto tem qualquer realidade fora da linguagem; 

a descrição e o descrito não são de natureza diferente” (TODOROV, 2004. p.101). Na literatura 

do século XX, esse caráter tautológico acentuou-se tanto a ponto de poder ser considerado a 

pedra fundamental das narrativas do século passado e deste atual. Dando continuidade à 

tautologia do fantástico, o neofantástico possibilita a descrição de um universo que só existe 

enquanto construção linguística neofantástica, não se fazendo necessárias nem obrigatórias as 

pontes com o mundo palpável. Nesse sentido, justificam-se as palavras de Todorov quando diz 

que “a literatura do século XX é, num certo sentido, mais ‘literatura’ que qualquer outra” 

(TODOROV, 2004. p.177). Preso ainda a uma concepção de arte como projeção ou 

espelhamento da realidade, o sobrenatural presente nas narrativas oitocentistas era aquele 

comprometido com o que se podia ver, centrado naquele antigo e racional apego à materialidade 

empírica.  

É como se conto fantástico, mais que qualquer outro gênero narrativo, 

pretendesse “dar a ver”, concretizando-se numa sequência de imagens e 

confiando sua força de comunicação ao poder de suscitar “figuras”. O que 

conta não é tanto a mestria na manipulação da palavra ou na busca pelos 

lampejos de um pensamento abstrato, mas a evidência de uma cena complexa 

e insólita. (CALVINO, 2002, p. 186)  

   

 Das palavras de Italo Calvino, podemos depreender que o compromisso da estética 

fantástica era mais concentrado no plano das artes plásticas do que na elaboração discursiva 

literária. Voltando-se para construção de cenas, o discurso fantástico ainda tinha como 

referência a realidade e, superado esse compromisso, instaurou-se  nova atmosfera sobrenatural, 

vertente estética em que a relação entre a linguagem e o real era mínima, segundo a qual o que 

se narra não é imitação, cópia ou espelhamento. Aqui o discurso literário alcança seu valor 

máximo de literariedade, já que sua única referência é seu próprio sistema, com suas próprias 

regras e sentidos. Se há um compromisso bem definido, ele está centrado na busca por narrar 

mundos possíveis, não o mundo real. 

Exímia arquiteta de atmosferas sobrenaturais, Lygia Fagundes Telles recorre a tais 

construções para com elas representar valores e aspectos da vida que, de outra maneira, seria 

impossível representá-los. A metamorfose, por exemplo, em seu sentido ovidiano – considerada 
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como mudança de forma corpórea − requer um contexto particular, pois a metamorfose física 

exige fundamento sobrenatural capaz de promover a mutação, princípio comum à consciência 

de mundo primitiva. Ora influenciada pelo fantástico, ora dialogando intimamente com o 

neofantástico, a escritora encontrou recursos propícios para a elaboração dessas narrativas 

insólitas.   

Mais adeptos à perspectiva teórica de Jaime Alazraki, perscrutaremos a seguir uma das 

possibilidades de metamorfose identificada nos textos de Lygia Fagundes Telles. Embora o 

sobrenatural seja algo recorrente em sua obra, são poucos os exemplos em que ele vem 

conjugado ao tema da transmutação, motivando algum tipo de mudança física de caráter 

zoomórfico. No entanto, essas poucas combinações entre sobrenatural e metamorfose são de 

suma importância para a compreensão da poética dionisíaca lygiana.    

 

2.3.3. Sobre o humano e o animal: o zoomorfismo lygiano 

Oh, esta insana e triste besta que é o homem[...] que bestialidade da ideia não irrompe de imediato, quando é 

impedida, apenas um pouco, de ser besta na ação (Nietzsche, F. Genealogia da moral) 

 

Entre as possibilidades de metamorfoses identificadas nos textos de Lygia Fagundes 

Telles, o zoomorfismo é a menos comum. Na pesquisa de Silva (2001), por exemplo, apenas 

dois contos foram estudados como representativos desse viés analítico118. Vale dizer que, na 

época em que foi desenvolvido o estudo (1979 -1984), a bibliografia da escritora não contava 

ainda com o romance As horas nuas, obra em que o zoomorfismo, na nossa compreensão, 

manifesta-se em duas vertentes diferentes, modos até então inéditos em sua escrita. Embora 

constitua realidade pouco comum nos textos da artista, a metamorfose envolvendo formas 

animalescas atualiza aspectos situacionais e temáticos do mito dionisíaco. Além disso, na 

dualidade entre o homem e o animal, princípio básico da transmutação, vê-se representada a 

constituição trágica original da condição humana, como veremos a seguir.  

Comecemos nossa discussão retomando a imagem de Dioniso. No que se refere às 

transformações físicas pelas quais o deus passou, é marcante o fato de ele ter assumido formas 

de bestas, o que, num primeiro momento, poderia ser entendido como princípio de 

rebaixamento de sua condição, considerando o fato de ele ser um deus. No entanto, tal leitura 

                                                           
118 Temos consciência de que o objeto de estudo de Silva eram os contos lygianos, mas isso não a impediria de 

fazer alusão ao romance, caso este já tivesse vindo a lume, como ela faz a respeito de outras obras.  
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se mostraria bastante equivocada119, pois a mente primitiva não concebia a vida impondo a ela 

escala de valores tão estanques e fixas como a mente moderna, por exemplo.  

Sua visão da vida é sintética, e não analítica. A vida não é dividida em classes 

e subclasses. É sentida como um todo contínuo e ininterrupto que não admite 

distinções nítidas e claras. Os limites entre as diferentes esferas não são 

barreiras insuperáveis; são fluentes e flutuantes. (CASSIRER, 1994, p. 136) 

 

No que diz respeito à estreita relação de Dioniso com o universo animalesco, é preciso 

dizer que suas transformações não podem ser entendidas como meio de inserção do deus no 

mundo animal. Na realidade, trata-se do oposto, é por meio da metamorfose que ele torna 

evidente o traço de animalidade próprio de sua essência, em outras palavras, a metamorfose não 

é a iniciação do deus no mundo animal, ao contrário, ela deriva da essência animalesca existente 

nele. O filho nascido da coxa de Zeus traz em sua constituição mais íntima a dualidade que o 

aproxima da raça humana: “Dioniso não é um homem: ele é um animal e ao mesmo tempo um 

deus, manifestando assim os pontos terminais das oposições que o homem carrega dentro de 

si120” (COLLI, 1990, p.15). 

A imaginação humana, ao sonhar121 a imagem de Dioniso, projetou nele sua essência 

ambivalente, da qual deriva o duelo de forças internas inerentes à sua condição, isto é, ao criar 

esse deus, metade humano e metade animal, a consciência primitiva assume e afirma a 

dualidade de sua constituição mais fundamental. Entretanto, à medida que o traço de civilização 

foi se intensificando, mais fortes tornaram-se os grilhões destinados a conter e domesticar essa 

força animal que, embora constituísse componente estrutural do ser humano, foi considerada 

fonte de desconfiança, um obstáculo a ser superado, graças aos valores que nela se faziam 

reconhecidos. Concernente a essa atitude humana de repressão de nossa besta interna, vale a 

pena recordar as palavras de Nietzsche pronunciadas em O crepúsculo dos ídolos em tom de 

advertência:   

Quem sabe o que acontece nas exposições de feras duvida que nelas a besta 

seja “melhorada”. Ela é enfraquecida, tornada menos daninha, transformada 

                                                           
119 Comprova essa afirmação, o fato de o próprio deus do Olimpo inúmeras vezes assumir disfarces animalescos. 

Em suas incontáveis aventuras extraconjugais, Zeus, em pele de animais, descia ao mundo dos humanos onde 

seduzia aquelas por quem se apaixonava. Em grande parte desses casos amorosos, o deus do Olimpo assumia essa 

máscara de animal com a qual conquistava suas amantes. Confirma-se aqui como o universo mítico possui visão 

de mundo peculiar, pois, sem saber que por trás do disfarce estava o deus dos deuses, inúmeras figuras femininas 

– divinas e humanas − se entregaram a paixões ardentes com amantes do mundo animal, para só mais tarde 

descobrirem com quem realmente estavam se relacionando. 
120  Dioniso non è un uomo: è un animale e assieme un dio, così manifestando i punti terminali delle opposizioni 

che l’uomo porta in sé 
121 Atitude apolínea 
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numa besta doentia através do afeto depressivo do medo, através da dor, dos 

ferimentos, da fome. – não é diferente como o homem domesticado que o 

sacerdote “melhorou”. (2013, p. 61, grifo do autor) 

Se Dioniso encontrou inúmeras barreiras até entrar de modo definitivo no panteão grego, 

parte dessa resistência deriva do fato de sua vertente animal representar uma ameaça à nobreza 

de valores122 exaltados pela cultura helênica que, em sua ânsia de racionalidade e virtude, 

entendia esse fundamento animalesco como inimigo a ser vencido.     

Com efeito, o animal surge, desde as origens, investido de uma alteridade 

radical, em relação à qual o homem se define, por denegação, a si próprio, 

representando, por um lado, aquele seu quase semelhante, reminiscência 

nostálgica de um substrato de natureza perdida, e, por outro, a parte mais 

arcaica e instintual do humano, aquela onde se ocultam as suas pulsões 

indómitas. (NEVES, 2014, p. 101) 

Diferentemente do que concebia a mente primitiva − que não entendia como 

ameaçadora essa constituição animal, mas reconhecia sua força arredia −, a mente civilizada, 

com sua supervalorização da racionalidade e virtuosismo socráticos, engendrou o rompimento 

definitivo com a antiga consciência de mundo:  

o animal funciona, desde as origens, como um espelho paradoxal no qual o

homem se interroga em busca da sua humanidade, rejeitando a insuportável 

imagem animal que a natureza lhe projeta e que implicaria não só a sua 

dessacralização (tendo o homem sido criado à imagem de Deus), como 

também o obrigaria a tomar consciência da sua temível bestialidade, 

provocando nele um sentimento de repúdio e de medo de degenerescência, ou 

seja, de retorno ao seu estado primitivo. (2014, p. 101) 

A partir de então, surgiram novos parâmetros de valoração da vida e das coisas do viver. 

Nesse novo contexto, a natureza instintiva do homem passou a ser não apenas reprimida, mas 

completamente negada e, nesse caso, “[a] única forma de lutar contra a nossa própria natureza 

animal e de evitar o regresso às origens é, deste modo, o refúgio catártico na civilização e na 

cultura” (2014, p. 101).    

Impossível de ser historicizada, não podendo dizer-se quando realmente começou, essa 

negação de nossa natureza animal foi se tornando cada vez mais rígida e comprometida com 

sua missão, permitindo-nos dizer que ela alcançou seu apogeu no período humanista e expandiu 

seu poder hegemônico por meio do pensamento científico positivista, desenvolvido após o 

122 Seguindo a concepção nietzschiana, essa oposição ao fundamento animalesco como pode ser interpretado como 

uma resistência em que se reconhece o movimento reativo, ou seja, manifestação de uma força cujo qualia é de 

negação.  
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humanismo. Porém as crises pelas quais o mundo moderno passou abalaram os alicerces tão 

firmes do pensamento lógico-científico, criando brechas para posições críticas e questionadoras 

em inúmeros campos do conhecimento, em especial, no universo literário, o que abriu espaço 

para reavaliações acerca daquela dualidade.  

Ora, esta perturbante relação do humano com a sua animalidade perdida ou 

refreada tem adquirido uma projeção renovada na literatura contemporânea, 

onde cada vez mais insistentemente os escritores indagam a essência 

animalesca do ser humano, perscrutando o corpo das suas personagens como 

motivo e tema dinâmico das suas narrativas, ou seja, como veículo de 

manifestação do insólito ficcional. (2014, p. 100) 

 

Retomando a dualidade estrutural e ressignificando o sentido da força de sua vertente 

animal, não se busca especificamente representar a perda de nossa humanidade, mas, ao invés 

disso, almeja-se reestabelecer a concepção de humanidade há muito esquecida, aquilo que de 

instintivo e espontâneo havia sido “domesticado”: “Assim, em tempos de fratura do humano, a 

literatura contemporânea parece assombrada por uma demanda da humanidade do homem, 

coincidente com uma renovada percepção das relações entre o humano e o não-humano” 

(NEVES, 2014, p. 101).  

É nesse sentido que entendemos o zoomorfismo na obra de Lygia Fagundes Telles, 

como demanda da humanidade perdida, humanidade bivalente que outrora fora expressa na 

figura de Dioniso, constituição essencialmente trágica e, justamente por isso, tão rica, pois não 

rejeita no homem, o que lhe é intrínseco, em vez disso, conjuga o que, de imediato, se mostra 

paradoxal.  Se a metamorfose zoomórfica é pouco comum na escrita lygiana, a presença de 

animais, ao contrário, é bastante comum. Seja como protagonistas123, ou como personagens 

secundários124, eles quase sempre vêm atravessados por nítida marca de humanidade, o que lhes 

confere grande valor dentro dos enredos. Em alguns casos, esses seres chegam a sofrer processo 

de metamorfose antropomórfica, como acontece por exemplo em narrativas como “Tigrela” e 

“Emanuel”. Papel de destaque é conferido aos gatos que, como explica Silva “são muito 

recorrentes nas ficções de Lygia e costumam ter nome de gente: Iracema, Romi, Raul, Armanda, 

o que indiretamente acena com a possibilidade de sua antropomorfização” (SILVA, 2009, 

p.143). Embora seja também interessante, não nos votaremos para esse viés antropomórfico, 

restringindo nossa análise apenas às metamorfoses zoomórficas. 

                                                           
123 As horas nuas e “Crachá nos dentes” 
124 “O jardim selvagem”, “A medalha”, “História de passarinho”. 
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Começaremos nossa investida analítica com o conto “A caçada”, narrativa repleta de 

elementos representativos do dionisíaco. No entanto, diante da impossibilidade de nos 

debruçarmos sobre todos eles nesta seção, vamos nos deter na mutação zoomórfica, abordando-

a numa perspectiva que dialogará com apenas outro preceito dionisíaco expresso 

simbolicamente no conto.  

Narrado em terceira pessoa, o texto se inicia apresentando o protagonista que, dentro da 

loja de antiguidades onde se encontra, contempla uma tapeçaria que há dias vem lhe chamando 

a atenção. Naquele momento, porém, o artefato o arrebatou imediatamente, fascinando-o mais 

intensamente. Em conversa com a dona do estabelecimento, o homem descobre como a 

tapeçaria fora trazida até ali e comenta com a senhora as suas impressões sobre o desenho que 

tanto o impressiona, porém a velha não compartilha com ele a mesma opinião segundo a qual 

as cores estariam mais vivas do que de costume.  

Enquanto analisa intrigado o “quadro” diante de si, ele descobre estar, de algum modo, 

entrelaçado à tapeçaria. Semelhante à experiência narcísica, o protagonista se encanta por 

aquela imagem e vê nela algo de si mesmo, experienciando uma espécie de relação especular 

de estranhamento. Num primeiro momento, acredita ter sido uma das personagens pertencentes 

àquela caçada no bosque, podendo, neste caso, ser a caça ou um dos dois caçadores.    

Era uma caçada. No primeiro plano, estava o caçador de arco retesado, 

apontando para uma touceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo 

caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas era apenas uma vaga 

silhueta cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso, absoluto 

era o primeiro caçador, a barba violenta como um bolo de serpentes, os 

músculos tensos, à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. 

(TELLES, 2009a, p. 68) 

Completamente intrigado com a obra, quanto mais a observa, mais se sente alinhavado 

a ela e à situação nela representada.     

O homem deixou cair o cigarro. Amassou-o devagarinho na sola do sapato. 

Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse 

caçador, esse céu ‒ conhecia tudo tão bem, mas tão bem! Quase sentia nas 

narinas o perfume dos eucaliptos, quase sentia morder-lhe a pele o frio úmido 

da madrugada, ah, essa madrugada! Quando? Percorrera aquela mesma 

vereda, aspirara aquele mesmo vapor que baixava denso do céu verde…Ou 

subia do chão? (2009a, p. 69) 

Desconhecendo os motivos que realmente o aproximam daquela situação transfigurada 

em arte, ele cogita inclusive na possibilidade de ter sido um dos artistas envolvidos no processo 
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de sua produção ou alguém que, em algum momento, apenas se deparou com aquela imagem: 

“A náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha, se pudesse ao menos… 

E se fosse um simples espectador casual, desses que olham e passam? Não era uma hipótese?” 

(2009, p. 69).  

Depois de longo tempo ali, em meio a questionamentos e inquietações, ele foi para casa 

e tentou desligar-se daqueles pensamentos, mas, até em sonho, as imagens da caçada no bosque 

continuaram perturbando-o.  No outro dia, antes mesmo de a loja abrir, ele já se encontrava do 

lado de fora, esperando a chegada da velha para abrir o estabelecimento. Ele pediu para entrar 

e, outra vez, contemplar a tapeçaria, mas, antes de entrar, disse à mulher que não estranhasse o 

comportamento dele, tendo como resposta as seguintes palavras: “‒ Já não estranho mais nada, 

moço. Pode entrar, pode entrar, o senhor conhece o caminho” (2009, p. 69). Até esse momento, 

a narrativa não apresenta indícios de marcas sobrenaturais que instaurem a atmosfera propícia 

ao processo de transmutação, no entanto, enquanto o homem vai em direção ao artefato que 

deseja rever, de modo súbito, irrompe a manifestação insólita iniciando a metamorfose que, 

num primeiro momento, altera o espaço circundante e insere o homem no ambiente da caçada 

ilustrada: 

“Conheço o caminho”, repetiu, seguindo lívido por entre os móveis. Parou. 

Dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem e terra, de onde vinha aquele 

cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada, lá longe? Imensa, real, só a 

tapeçaria a se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo 

com suas manchas esverdinhadas. Quis retroceder, agarrou-se a um armário, 

cambaleou resistindo ainda e estendeu os braços até a coluna. Seus dedos 

afundaram por entre galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore, não era 

uma coluna, era uma árvore! Lançou em volta um olhar esgazeado: penetrara 

na tapeçaria, estava dentro do bosque, os pés pesados de lama, os cabelos 

empastados de orvalho. (2009a, p. 72) 

 

Somente quando percebe estar dentro do bosque, compondo a imagem da tapeçaria, ele 

descobre o ponto de vista de onde viu ou conheceu aquela situação. Protegido apenas pela cerca 

viva daquele arbusto, a personagem descobre ser realmente a caça, ameaçada pela flecha que, 

a qualquer momento, será desferida. O homem/caça tem consciência de que há um caçador 

esperando pelo seu menor movimento, mas, em meio ao desespero de sua descoberta, acaba por 

tomar a decisão fatídica de fugir, sentenciando assim seu abatimento: “Abriu a boca. E lembrou-

se. Gritou e mergulhou numa touceira. Ouviu o assobio da seta varando a folhagem, a dor! 

“Não…”, gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria. E rolou encolhido, as mãos 

apertando o coração” (2009a, p. 72). O narrador não descreve exatamente a forma animalesca 

assumida pela personagem e, nesse ponto, tal metamorfose lygiana, guardando as devidas 
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proporções, se aproxima daquela kafkiana, que também não detalha exatamente em qual inseto 

Gregor Samsa teria se tornado.  

Narrativa frequentemente analisada por estudiosos que se debruçam sobre a obra 

lygiana, “A caçada” é um texto intrigante que, por um lado, encanta o leitor, inserindo-o numa 

atmosfera insólita e misteriosa, levando-o a se perder entre tantas perguntas e poucas respostas; 

por outro lado, o texto também desperta bastante interesse por parte de pesquisadores, pois, em 

sua elaboração, a artista lança mão de diferentes expedientes literários e temáticos que 

constituem fonte incessante de pesquisa crítica e teórica. A partir de sua análise, é possível 

discutir aspectos como o duplo, a metalinguagem, o sobrenatural (fantástico), a metamorfose, 

além de perspectivas outras de fundamentação mitológica como Narciso, Medusa, Dioniso, por 

exemplo. São inúmeras as chaves de leitura com que se pode abordar o texto e, de nossa parte, 

será preciso tangenciar pelo menos duas delas para discutirmos o dionisíaco ali presente. Para 

isso, discutiremos aspectos do duplo e do sobrenatural a fim de melhor fundamentarmos a 

análise da metamorfose zoomórfica.   

Ao recorrer à imagem de uma tapeçaria, Lygia Fagundes Telles lança mão do tema do 

duplo para, a partir dele, representar a particular dualidade de nossa condição. É sabido que o 

duplo “se trata, em primeiro lugar, de uma experiência de subjetividade” (BRAVO apud 

BRUNEL, 1997, p.262) e que essa subjetividade, em épocas mais antigas, não era concebida 

do mesmo modo que a entendemos hoje, ela balizava com sentidos e fundamentos diferentes 

daqueles do mundo moderno. No passado, dentre as possibilidades de intuição do existir, havia 

defesa de uma essência expressa na dualidade homem/animal, conforme exemplificado, por 

exemplo, na lenda da tatuana, em que “duplo é, em geral, o nahual, forma animal 

intercambiável com a forma humana. Nele se traduz a lembrança de uma simbiose entre o 

animal e o humano”125 (1997, p.262).  

Em outro momento desta pesquisa (seção 1.4), recorremos ao duplo para explorar a 

dualidade opositiva presente no conto “Verde lagarto amarelo”, contexto no qual o apolíneo e 

o dionisíaco foram representados na dualidade conflitiva entre os irmãos Eduardo e Rodolfo.

Em “A caçada”, acreditamos acontecer algo semelhante, o duplo é, mais uma vez, o recurso 

expressivo escolhido para representar a constituição trágica da humanidade, neste caso, 

discutida a partir da ambivalência humano versus animal em que se projetam os valores 

apolíneo e dionisíaco respectivamente. A personagem (o humano) e a caça (o animal) são 

125 Bravo colhe tal exemplo da obra Leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias. Biblioteca Miguel Ángel 

Asturias. Guatemala: F&G Editores, 2012.   
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estruturas apolíneas por meio das quais a dualidade complementar entre apolíneo e dionisíaco 

se faz mais uma vez transfigurada. Para além dessa representação imagética, sinalizada pela 

figura humana e a animal, há outros aspectos mais fundamentais que corroboram essa leitura.   

Sendo homem, o protagonista do conto corporifica os traços marcantes da essência 

apolínea, tendo na imagem humana o símbolo-mor de civilização e, por consequência, de 

racionalidade. No entanto, são seus atos e comportamentos no decorrer do enredo que mais 

explicitam sua essência apolínea, pois, no modo como se lança na descoberta de sua relação 

com a tapeçaria, ele revela o ímpeto mais representativo da vontade de potência apolínea, o 

caráter identitário determinado pelo principium individuationis. Do início ao fim do texto, ele 

intenta descobrir-se enquanto ser presente na cena ilustrada na tapeçaria, deixando evidente seu 

compromisso com a questão identitária. Movido por essa curiosidade, ele tem como norte de 

sua consciência o ideal socrático de autoconhecimento, expresso pela máxima “Conhece-te a ti 

mesmo”, símbolo primordial da força figurativa de Apolo.  

Os elementos e a simbologia daquela imagem comunicam-lhe algo profundo, oriundo 

do mais íntimo de sua essência. Ele não entende, mas, diante de si, encontra-se transfigurada a 

condição trágica de sua humanidade que, sob a máscara apolínea, composta por cores e 

imagens, se faz reconhecível, porém não inteligível aos seus olhos. Tendo sua consciência 

dominada pela racionalidade apolínea, o homem usa a razão para compreender o que vê, 

acredita ter uma relação estreita com a cena, um elo individual, relativo às suas experiências 

sociais, quando, na verdade, a tapeçaria126 conecta-o com algo mais amplo, de caráter 

ontológico. Trata-se de uma reminiscência do Uno-primordial, essência anterior ao 

esfacelamento em formas individualizadas e para a qual se retorna quando, em função da morte, 

abandona-se a forma corpórea, essa máscara apolínea. 

  Na tapeçaria, o trágico de nossa humanidade é representado pela circunstância 

retratada na imagem como um todo. Composta a partir de fundamentos dionisíacos, aquela 

caçada traduz a natureza selvagem e instintiva da vida, em meio à qual os seres, em sua luta por 

ela, desempenham as funções oscilantes de caça e de caçador, especialmente no tocante à cadeia 

alimentar em que somos predadores e presas uns dos outros. Essa ambivalência funcional tem 

em Dioniso sua mais precisa representação, pois o deus que quando criança fora caçado e 

esquartejado é o mesmo que, quando adulto, caça e pune quem se recusa a prestar-lhe culto. 

                                                           
126 Nesse ponto, entendemos que a tapeçaria, neste contexto, simboliza todo o universo artístico, único espelho a 

realmente revelar a essência de nossa condição.   
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Giorgio Colli (1990), objetivando descrever a amplitude do fundamento dionisíaco, elenca uma 

gama de oposições rastreadas no mito e no rito do deus da metamorfose. Dentre elas, o 

pesquisador evidencia a simultaneidade da posição de caça e caçador, traduzida em um 

enunciado bastante simbólico por descrever situação semelhante àquela com que se encerra o 

texto em análise:“Desejo e desapego, jogo e violência, mas tudo isso na imediação, na 

interioridade de um caçador implacável e uma presa que sangra e morre, tudo isso vivido 

simultaneamente, sem antes ou depois, e com plenitude esmagadora em todo extremo”127(1990, 

p.15). Enquanto caça e caçador, Dioniso nos ensina a metamorfose das posturas necessárias

para se sobreviver às leis da vida. 

Aspecto relevante também é expor como a personagem “descobriu” o que queria, isto 

é, como o homem descobriu-se caça, essa vida sensível e fremente como ele mesmo havia 

intuído quando fruía a imagem: “Fixou a touceira onde a caça estava escondida. Só folhas, só 

silêncio e folhas empastadas na sombra. Mas detrás das folhas, através das manchas pressentia 

o vulto arquejante da caça”(TELLES, 2009a, p. 69-70). Não foram os recursos racionais e os

exercícios intelectuais que o levaram à sua resposta, ele  a intuiu enquanto dramatizou sua 

essência trágica. O sobrenatural o inseriu numa atmosfera de caráter mítico em que o homem 

ritualizou o mito dionisíaco, deixando o papel de caçador e assumindo o de caça. Diante da 

tapeçaria, ele era o caçador no encalço de sua identidade, mas, uma vez dentro da imagem, ele 

tornou-se a caça, sendo procurada e em vias de abate, dramatizando o mito dionisíaco, caçado 

e abatido pela força titânica do viver. O mistério maior é se, como Dioniso, o homem também 

renascerá.  

Em vez da razão, foi a experiência, a vivência que revelou a marca essencial da vida, 

colocando por terra o Véu de Maia. Somente quando inserido naquela atmosfera mítica e 

mística, a personagem se deparou com o caráter trágico daquela situação na qual se fez 

representada a luta da civilização contra nossa natureza original de seres cindidos, seres de 

essência bivalente, metade humano metade besta. Assumindo forma de animal e tornando-se 

vítima de um caçador, a personagem dramatiza a perseguição e o abate (despedaçamento) de 

Dioniso, episódio que ilustra a tirania antropocêntrica em sua obstinada tentativa de reprimir 

nossas pulsões animalescas. Sobre a tirania do homem em relação a si mesmo, são sintomáticas 

127  “Desiderio e distacco, giuco e violenza, ma tutto ciò nell’immediatezza, nell’interiorità di un cacciatore che si 

slancia spietato e di una preda che sanguina e muore, tutto ciò vissuto assieme, senza prima nè dopo, e com 

pienezza sconvolgente in ogni estremo”. 
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as palavras de Michel Onfrey (2014) que, em seu livro A sabedoria trágica: sobre o bom uso 

de Nietzsche, assim se manifesta:    

Mais do que um animal entre outros animais, o homem é de fato a mais doente 

de todas as bestas. O débil por excelência. Aquele que, único entre seus 

semelhantes, criou-se fraco, franzino e doentio. Ele criou as ferramentas com 

as quais se emasculou. Atualmente, ele arrasta seus sofrimentos em um mundo 

no qual ele suporta, adora e obedece. Religião, civilização e moral nutrem essa 

automutilação: renúncia, desprezo pelo corpo, recusa da vida. (2014, p. 51-

52) 

 

Na tentativa de mascarar sua essência trágica, a humanidade empreendeu uma investida 

colossal, apostando todas as suas fichas num projeto de civilização dentro do qual não havia 

espaço para o instintivo, isto é, para o natural e até mesmo selvagem. Símbolo desses valores, 

o animal de que somos constituídos precisou ser domesticado e, dominando-o, a humanidade 

se viu em situação irônica, pois, para se domesticar, criou para si prisões nas quais se enjaulou 

e das quais não se libertará jamais.   

Nem centro do mundo, nem ponto de chegada e perfeito da criação, o homem 

é muito mais um esforço medíocre de mascarar o bicho predador, de esconder 

o réptil aninhado no limbo de seu cérebro. Essa criatura só participa dela 

mesma: nem imagem de Deus, nem princípio atenuado do ideal. A figura 

humana é trágica. No meio do caminho entre o reino mineral e o reino animal, 

ao mesmo tempo macaco e batráquio. No centro dele mesmo, encontram-se 

os componentes habituais – jogo de forças, vontade de potência e influxos 

cegos. (ONFRAY, 2014, p. 50) 

 

 Mais do que em qualquer outro escrito lygiano, o conto em estudo revela o peso da arte 

para a humanidade. Fonte de sabedoria, o universo artístico possibilita ao indivíduo a chance 

de confrontar-se, não com o propósito de desvendar seus mistérios interiores, mas de reconhecê-

los, entendendo-os como parte de sua condição. Daí a necessidade do artista trágico que, 

insubordinado ao conhecimento estritamente racional, desnuda a face escura da essência 

humana, expondo-nos à mais dramática das descobertas, a de que somos nosso maior inimigo: 

“A valentia e a liberdade do sentimento diante de um inimigo poderoso, diante de um infortúnio 

sublime, diante de um problema que desperta horror – é esse estado triunfante de um problema 

que o artista trágico escolhe, que ele glorifica” (NIETSZCHE, 2013, p. 96-97, grifo do autor).  

Assim como acontece no conto “A caçada”, o romance As horas nuas tem como marca 

a atmosfera sobrenatural, construída sobre os pilares da estética neofantástica discutida 

anteriormente. Entretanto, apesar de percorrer todo o romance, o sobrenatural está circunscrito 
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a duas manifestações textuais bem delimitadas, e ambas sinalizam algum tipo de metamorfose 

zoomórfica. 

No segundo capítulo do livro, ocorre a primeira manifestação sobrenatural, da qual 

depende a narração de parte do texto. Nesse ponto do romance, outra voz narrativa surge e sua 

possibilidade de existência em si apenas se justifica enquanto evento metaempírico que concede 

ao gato chamado Rahul o posto de narrador. Como narrador, ele pode revisitar seu passado ‒ 

ou inventá-lo, como ele mesmo diz ‒ e ser testemunha ocular da decadência de sua dona, a atriz 

Rosa Ambrósio, com quem o animal divide as funções de narrar e protagonizar os eventos no 

decorrer do enredo. 

A segunda manifestação sobrenatural está relacionada aos eventos que envolvem a vida 

e o desaparecimento da psicóloga Ananta Medrado. Antes de desaparecer, ela se encontrava 

fascinada pelo novo e desconhecido vizinho, homem que, segundo a intuição da moça, todas as 

noites ao chegar em casa, adquiria outra forma física, transformando-se em cavalo. Em ambas 

as situações, pode-se perceber a figura do animal a balizar com a humana, mas de modo e com 

sentidos diferentes como evidenciaremos a seguir.   

Dos dezoito capítulos de As horas nuas, em treze deles, Rosa Ambrósio e Rahul se 

revezam, num tipo de narração compartilhada. Enquanto narram suas memórias, eles se 

alternam, não apenas na posição de narradores, como também se alternam no posto de 

personagem coadjuvante, tornando-se cúmplices um do outro. O primeiro capítulo do livro é 

narrado em primeira pessoa por Rosa Ambrósio, sobre quem já fizemos alguns comentários em 

outro momento desta pesquisa128. A protagonista, em sua atualidade decadente, relembra o 

passado quando, bela e famosa, fazia sucesso como atriz de teatro. Bem diferente é seu presente 

quando, impactada pela metamorfose física, se percebe velha e distante dos holofotes, querendo 

apenas a escuridão do quarto onde pode beber sozinha:    

Como ocorre com tantos outros personagens de Lygia, Rosa Ambrósio sofre 

uma dupla metamorfose, comportamental e física, degradando-se também 

duplamente. O processo de envelhecimento é acelerado pela bebida, e as crises 

de depressão se sucedem aos mergulhos na memória. (SILVA, 2009, 142) 

  

Nesse primeiro capítulo, o leitor pensa estar diante de um livro cuja estrutura seria 

autobiográfica, ele é levado a acreditar que As horas nuas seja um romance memorialístico 

                                                           
128 A cena inicial do romance As horas nuas foi citada na seção 2.2.2, quando estudamos a questão da solidão na 

obra lygiana. Ali consideramos a fala introdutória da personagem como um daqueles discursos confessionais em 

que se rastreia o anseio pela solidão, pelo isolamento fortalecedor.    
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sobre a vida de Rosa e, diante dessa possibilidade, não cogita nenhuma irrupção de caráter 

insólito.  No segundo capítulo, entretanto, acontece uma situação inusitada, quando se dá a 

aparição da segunda voz narrativa, cujo dono é, em si, bastante incomum. Trata-se de Rahul, o 

gato de estimação da atriz em decadência: “O gato Rahul é um narrador sui generis, responsável 

por quase metade da narrativa. Dotado de memória, ele relembra fatos passados de sua vida na 

casa de Rosa, bem como fatos ocorridos em tempos remotos, em outras vidas, ao tempo em que 

era homem. Lembrança ou invenção?” (2009, 165).  

O fato de o romance ter esse animal como narrador, dono de uma voz e de uma 

consciência narrativa, faz com que o enredo assuma imediatamente marcas de ordem 

sobrenatural, distanciando-o do “real” cotidiano em que os animais não possuem capacidade de 

falar. Por outro lado, tal evento também não busca gerar no leitor sentimentos terrificantes ou 

amedrontadores, essa voz surge e se impõe de modo natural, sem rachaduras ou tensões de 

nenhuma ordem, o que o diferencia das atmosferas fantásticas tradicionais oitocentistas.  

Numa aproximação com a dualidade identitária machadiana de Memórias póstumas de 

Brás Cubas, podemos dizer que Raul não é um felino narrador, mas um narrador felino, pois 

ele já trazia consigo a capacidade de narrar quando era humano, antes da condição situacional 

em que se encontra, preso ao corpo de um gato. Além da memória, Rahul apresenta também a 

capacidade humana de criação narrativa ou inventiva, porque ele pode também estar inventando 

tudo o que diz.   

Nem mesmo a esse narrador felino soa estranho o fato de ele se perceber num corpo de 

animal, mantendo sua percepção e intelectualidade humanas. Nada aqui soa amedrontador, o 

seu narrar flui sem contestação e sem hesitações, independentemente do que ele narre, podendo 

ser até mesmo a metamorfose física pela qual passou na primeira e mais longínqua de suas 

memórias: 

Amanhece. Cheiro de mel e leite de cabra. A imagem do menino passa por 

mim mais ligeira do que uma sombra. Cabelos escuros. Túnica branca. Sigo 

atrás pelo caminho que já conheço através de um furo no tempo, olho por esse 

furo e vejo grandes árvores. Um rio pardacento. O menino mergulha nessas 

águas. Ouço com alegria o ruído vigoroso de minhas braçadas, estou nu na 

correnteza. O bosque. Entrei no rio menino e dele saio um jovem, mas esse 

prodígio não me abala, só me ocupa um pensamento, o que vem pela frente? 

(TELLES, 2010b, p. 28, grifo nosso) 

Em trabalho dedicado ao estudo da obra lygiana, Silva (2009) publicou um estudo do 

romance As horas nuas. Na seção dedicada à análise do gato Rahul, a pesquisadora relaciona 
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este gato às demais figuras felinas da obra da escritora, animais que tendem a sofrer processo 

de metamorfose antropomórfica.    

O gato, ao longo da obra de Lygia Fagundes Telles, além de ser uma presença 

recorrente, sofre um processo de humanização progressiva [...] Finalmente, 

em As horas nuas, num salto de ousadia da autora, ele culmina seu processo 

de humanização ao apossar-se da memória e da imaginação criadora, atributos 

próprios do ser humano. Mais do que isso, ele se assenhora da história, 

tornando-se narrador. (2009, 167)   

Concordamos plenamente com a afirmação de que os felinos, na obra de Lygia 

Fagundes Telles, assumam traços e até comportamentos humanos. Mas ousamos discordar da 

opinião da pesquisadora quando considera o mesmo acontecer com Rahul. Na nossa leitura, a 

metamorfose dele se desenvolve por meio de processo diferenciado, num caminho oposto 

àquele comumente percorrido pelos demais gatos que nascem com forma animal e vão, aos 

poucos, adquirindo marcas antropomórficas ‒ recebendo nomes de gente ou agindo de modo 

semelhante aos humanos. O caso de Rahul é diferente porque ele se tornou gato depois de, em 

diferentes vidas, ter sido homem, ou seja, sua forma originária não é animalesca. Com isso, ele 

não se humaniza aos poucos como os outros, ele traz consigo toda a experiência e a bagagem 

de suas vidas humanas anteriores, pois a metamorfose não anulou sua consciência humana, 

apenas a travestiu, concedendo-lhe outra máscara. Ele não apenas retém consigo essa 

consciência, como também continua preso a certos comportamentos de outrora, sendo possível 

registrar isso em seu discurso: “É bom lembrar que numa outra encarnação fui aquele jovem 

romano mas hoje sou este gato que deveria usar botas, na opinião de Diogo. Há pouco ele me 

puxou pelo rabo, até que a dor foi forte mas não soltei nenhum miado, quando fui aquele jovem 

também falei pouco” (TELLES, 2010b, p.31).  

Tão marcante e pesante se faz a consciência humana para Rahul que, mesmo em sua 

forma animalesca, ele continua compartilhando com a raça humana sua condição trágica, 

estando impossibilitado de gozar as prerrogativas de sua atual condição, não podendo livrar-se 

nem mesmo dos seus tradicionais valores e limitações: “A única vantagem do bicho sobre o 

homem é a inconsciência da morte e da morte eu estou consciente. Resta-me o consolo da morte 

sem bagagem, deixo uma coleira antipulga. Duas vasilhas e uma almofada” (2010b, p.125).  

Ao mergulhar em suas memórias, o gato deixa de experimentar as vantagens de, em sua 

nova forma, criar outros valores e ressignificar seu viver, temendo a liberdade que lhe está 

sendo possibilitada: “Um gato memorialista e agnóstico – existe? Memória que quase sempre 
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é peçonha na qual me alimento. E me enveneno. Recuei. Saltei para o tapete. Agora tenho medo 

da liberdade” (2010b, p. 125-126).  

A mudança de forma representada em Rahul é mais complexa, é de outra ordem. Em 

Rosa Ambrósio, por exemplo, vemos a metamorfose física decorrente da ação da vida sobre o 

indivíduo, como se, por meio dessa transformação, o indivíduo testemunhasse ter vivido o 

comum a todo ser vivente que nasce, cresce, envelhece e morre, concepção de viver expressa 

na palavra bíos. Mas, no caso do gato, a mutação não acontece no período de uma vida e sim 

no decorrer de várias vidas, portanto, ela não simboliza a transformação individual, mas o 

próprio caráter dinâmico e transformador do viver. A mudança de forma de Rahul não deriva 

do impacto do devir, na realidade, representa o próprio devir comprovando sua essência 

dinâmica de transformação. Em sua consciência, acostumada e adaptada à antiga vida humana, 

o gato repudia e tenta resistir à força do viver que, em seu dinamismo essencial, se faz sempre 

novo, impondo a si mesmo a “autorreivenção”, por meio de novas e diferenciadas formas. Ele 

avalia sua atual condição como inferior e acredita vivê-la como castigo, punição por alguma 

falta cometida em outra vida: “ eu disse a gente? Eu disse a gente. Porque a ideia de ser de novo 

um bicho é tão dilacerante que continuo a me perguntar, no mesmo tom culposo da Rosona, o 

que fiz, o quê?! para merecer esta forma. E não tenho fé, não acredito em nada” (TELLES, 

2010b, p. 125-126, grifo da autora). O corpo de Rahul (máscara apolínea) não testemunha a 

ação da vida sobre ele, mas, por meio da reinvenção desse corpo, a vida dá provas de sua própria 

renovação, reinventando-se, driblando e negando o perecimento.  Por isso, no gato, está 

representada a concepção do viver expressa pela palavra zoé, que Carl Kerényi (2002) vê 

corporificada na imagem de Dioniso como arquétipo da vida indestrutível.  

Assim como Rosa se revolta contra a metamorfose de seu físico, antes novo e agora 

velho, Rahul se mostra insatisfeito com sua mudança de forma derivada da própria essência do 

viver. Em ambos os casos, as duas personagens dramatizam o caráter trágico da existência, pois, 

no intuito de aproveitar e reafirmar a vida, eles têm de lutar contra as forças e imposições 

inerentes a essa mesma vida, diante disso, o melhor seria nada ser, como sentenciara a sabedoria 

trágica do Sileno.  

Diferente desta e das demais metamorfoses estudadas por  Silva é aquela descrita nos 

capítulos relativos à discreta participação de Ananta Medrado em As horas nuas. Narrados em 

terceira pessoa, os capítulos 5 e 6129 do romance apresentam ao leitor o cotidiano da 

                                                           
129 Dos dezoito capítulos do livro, cinco são narrados em terceira pessoa (5, 6, 14, 17, 18).   
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psicanalista, que “corporifica a eficiência, o profissionalismo”, denunciando com seus gestos e 

comportamentos, uma vida de “isolamento, autossuficiência e solidão” (SILVA, 2009, p. 174). 

O cotidiano excessivamente organizado e solitário dessa personagem sofre um abalo 

significativo quando um homem se muda para o apartamento acima do seu. Atenta aos barulhos 

e ruídos produzidos pelo vizinho, ela começa a interessar-se por ele e, com base nas evidências 

sonoras, acredita que o homem, todas as noites, assim que chega em casa, sofra uma 

metamorfose, transformando-se em cavalo: “Fechou-os [os óculos] na mão. E nem precisara 

deles para ver (captar) o Vizinho que chegava todas as noites no sétimo andar, o das goteiras. 

Sem identidade. Sem bagagem. Refugiando-se no escuro até virar um cavalo, aquilo não era 

um cavalo? Um cavalo” (TELLES, 2010b, p. 73). Todo o processo e o sentido dessa 

metamorfose decorrem do modo como são percebidos os silêncios e os ruídos ocorridos no 

apartamento de cima, aspecto que dialoga com a dualidade “barulho versos silêncio” 

contradição basilar do ritual dionisíaco, conforme proposto por Walter Otto e já discutido na 

seção 2.2.2. 

É notório quão inovador se mostra esse exemplo de metamorfose, pois não há uma 

personagem que vivencia uma mutação ou, muito menos, alguém que testemunhe a 

transmutação de outra pessoa, há tão somente a intuição de Ananta, ela apenas cria essa 

atmosfera metamórfica, acreditando piamente na sua realização. Mais do que uma pessoa, esse 

vizinho é intuído como força poderosa, ímpeto selvagem e, por isso, dionisíaco: 

Silêncio e calma para se concentrar nesse Vizinho instalado no andar de cima, 

o sétimo. Instalado? Nenhum móvel. Nenhum objeto. Não sabia de onde ele 

viera, não sabia para onde ia, não sabia nem se era real. Sabia apenas (procurou 

os óculos) de uma presença tão forte e tão poderosa que certa noite teve o 

pressentimento de que a face (ou focinho) ia aparecer no teto, chegou a olhar 

o teto. (TELLES, 2010b, p. 72) 

 

Percebendo-se completamente seduzida pela vida daquele desconhecido, a moça tenta 

não se entregar demais à situação, busca manter a lucidez e a “sanidade” exigidas pela sua 

profissão e que também fazem parte de sua personalidade: 

O Vizinho entrava homem e virava um cavalo. E depois? Espera. Vamos 

questionar sem afobação, com lucidez ‒ mas era possível? raciocinar com a 

frieza de um equilibrista na corda, olhando em frente, um pé depois do outro. 

Um pé depois do outro. Obedecendo ao ritmo interior (isso era decisivo) até 

chegar lucidamente ao fim da travessia. (2010b, p. 73) 
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No entanto, fica evidente sua total rendição àquela força poderosa. Como uma mênade, 

a personagem sente o impacto daquela essência dionisíaca e já não resiste, entregando-se 

inteiramente.     

Assim que começou a metamorfose ela sentiu-se num estado próximo ao de 

êxtase: era como se o Vizinho tivesse marcado hora (todas as noites a sessão) 

para se estender no soalho com a pontualidade (e a ansiedade) com que os 

outros se estendiam no divã. Continue, ela pediu. (2010b, p.88, grifos nossos) 

Paralela à suposta metamorfose física do homem em cavalo, acontece concretamente 

outro tipo de metamorfose, pois, enquanto Ananta Medrado intui a transmutação de seu vizinho, 

ela própria experiencia uma profunda mudança comportamental. Tudo se inicia quando ela 

começa questionando o sentido de sua própria vida, marcada por limites tanto físicos quanto 

conceituais: “Ousar (com coragem) a alegria proibida. Proibida? Voltou-se bruscamente para a 

janela com suas cortinas caindo retas, do mesmo tom castanho-claro do tapete. Havia sol lá fora 

mas o tecido compacto permitia apenas a passagem de uma luz discreta. Opacidade. Quietude” 

(2010b, p. 71).  

Lançando-se nesse movimento de avaliação de seu viver, ela descobre outros princípios 

com que conceder valor à vida e, graças a isso, sua racionalidade e suas limitações apolíneas, 

estruturas antes tão sólidas, são fortemente abaladas diante da irrupção do caráter transformador 

do dionisíaco: “Por que proibida? Essa alegria. Onde estava a transgressão se a janela (ou a 

fruta ou o doce) lhe pertencia, pois não pertencia? Pertencia e não pertencia” (2010b, p. 71). 

O contato com essa aura dionisíaca, instauradora de metamorfoses, tem consequências 

diretas na vida de Ananta. Sem nenhum motivo, a moça tão óbvia e metódica desaparece, não 

ficando claro se por vontade própria ou em decorrência de algum crime. É possível cogitar 

ainda uma fuga junto com o vizinho desconhecido, mas, apesar das investigações empreendidas 

por seu primo delegado, nada se descobre sobre o paradeiro da moça.    

2.3.4 A embriaguez do viver e a metamorfose comportamental 

As metamorfoses aparentes e inaparentes, as últimas mais perigosas porque sorrateiras. (As horas nuas. Lygia 

Fagundes Telles) 

Enquanto a transmutação física é pouco comum nos textos de Lygia Fagundes Telles, a 

metamorfose de caráter comportamental ‒ decorrente de alterações no psiquismo do indivíduo, 

alterando sua relação com o mundo e consigo mesmo ‒ é facilmente identificada. Em sentido 
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mais amplo, seria possível defender que a metamorfose comportamental não constituiria traço 

específico da escrita lygiana, por se fazer presente na obra de inúmeros outros escritores do 

século XX, pois, nessa mudança de comportamentos, a estética literária representou “os novos 

ares” alcançados e conquistados com as revoluções sociais e estéticas ocorridas desde o início 

do século passado.  

No entanto, a mudança de comportamento identificada nos enredos da escritora é 

construída apresentando elementos e valores particulares, nos quais podem ser identificados 

elos com a visão dionisíaca do mundo. Em outras palavras, as personagens lygianas não mudam 

suas posturas ou pensamentos influenciadas por ideologias ou concepções pautadas em motivos 

racionais de ordem política, econômica ou científica ‒ fundamentos derivados do “espírito 

científico”. Em vez disso, elas são impulsionadas por arrebatamentos que lembram o místico, 

mas que são de ordem fisiológica, espécie de embriaguez de vida que altera o ponto de vista 

por meio do qual  passam a avaliar a vida, por isso transformam-se em símbolos de força 

afirmativa do viver, resistindo à investida de forças reativas, responsáveis pelo niilismo.  

No curso de suas vivências, elas experienciam momentos quando, em vez da tradicional 

racionalidade, são arrebatadas por impulsos que as incitam a trilhar outros caminhos, 

colocando-se na contramão da cultura, desdenhando dos padrões estabelecidos que tornam 

tediosa a vida. Essa postura pode ser traduzida num pequeno gesto transgressor com que Raíza, 

de Verão no aquário, tenta romper com o excesso de ordem circundante: “Acendi um cigarro. 

Havia ordem demais em redor. E se eu fizesse um furo com a brasa do cigarro na toalha 

alvíssima?” (TELLES, 2010d, p. 30). 

Seguindo um viés analítico de perspectiva sociocultural, Cristina Ferreira Pinto (1990) 

avalia o posicionamento das personagens lygianas afirmando que, como escritora, Lygia 

Fagundes Telles      

tem registrado em sua ficção as transformações por que a sociedade brasileira 

passa, mostrando o modo pelo qual as personagens reagem frente a tais 

transformações. Deixando-se afetar nas suas relações intelectuais, afetivas e 

sexuais, rompendo com valores e padrões de comportamento tradicionais e 

adotando novos, suas personagens refletem mudanças que para muitos 

representam o processo de decadência de um determinado grupo social. (1990, 

p. 117)  

 

Consideramos bastante coerente a leitura da pesquisadora quando, no comportamento 

dos seres lygianos, identifica a representação das transformações ocorridas no contexto 
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sociopolítico dentro do qual foram criadas. Nossa leitura, porém, considera a atitude desses 

seres fictícios numa perspectiva universal, representativa de uma cosmovisão que se contrapõe 

àquela que domina a cultura ocidental desde a Antiguidade. Representações da força dionisíaca, 

as personagens de Lygia Fagundes Telles se metamorfoseiam internamente em decorrência da 

embriaguez do viver e, como os seres possuídos pelo êxtase dionisíaco, ousam criar, neste caso, 

assumindo outra postura comportamental com a qual lutam para afirmar suas vidas. 

Nesse ponto, os seres fictícios lygianos retomam os servos do deus do vinho que, sob 

efeito do êxtase, transformavam-se, tornando-se outros: “O homem arrebatado pelo deus, 

transportado para o seu reino por meio do êxtase, é diferente do que era no mundo cotidiano” 

(LESKY, 1976, p. 61). Enquanto os outros deuses se mostram inalcançáveis ‒ optando por uma 

morada inacessível ao ser humano ‒, esse filho de Zeus exige culto que lhe permita aproximar-

se ao máximo de seus súditos.  

A Dioniso, não bastam orações e sacrifícios; o homem não está para com ele 

na relação, amiúde friamente calculadora, de dar e receber; ele quer o homem 

inteiro, arrasta-o para o horror do seu culto e, pelo êxtase, eleva-o acima de 

todas as misérias do mundo. Que ele seja o deus do vinho designa tão somente 

uma parte do seu ser, pois toda a incitante vida da natureza, toda a sua força 

criadora, configurou-se nele. Em seu culto orgiástico, a própria natureza 

arranca o homem à instabilidade da sua existência, arrasta-o para o interior do 

mais profundo reino de sua maravilha, a vida, levando-o a conquistá-la e senti-

la de forma nova. (1976, p. 61) 

Dividindo o mesmo corpo, a essência divina do deus comunga da essência humana de 

seus servos, fazendo com que caiam por terra os estabelecidos limites entre divino e humano. 

Sob a manifestação do entusiasmo dionisíaco, o indivíduo humano experienciava outra 

realidade, ele se conectava com o deus e, desse modo, podia experimentar a força criadora da 

natureza com toda sua dor e contradição. 

É que, através desse estado de semi-inconsciência, os adeptos de Dioniso 

acreditavam sair de si pelo processo do ékstasis, o êxtase. Esse sair de si 

significava uma superação da condição humana, uma ultrapassagem do 

métron, a descoberta de uma liberação total, a conquista de uma liberdade e 

de uma espontaneidade que os demais seres humanos não podiam 

experimentar. Evidentemente, essa superação da condição humana e essa 

liberdade, adquiridas através do ekstasis, constituíam, ipso facto, uma 

libertação de interditos, de tabus, de regulamentos e de convenções de ordem 

ética, política e social, o que explica, consoante Mircea Eliade, a adesão 

maciça das mulheres às festas de Dioniso. (BRANDÃO, 2005, p. 136) 
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Em meio a essa experiência mística, os adeptos perdiam suas concepções tanto físicas 

quanto psicológicas, qualquer preceito limítrofe era rompido, em vez de diferenciações, o que 

se processava era um completo amálgama, o principium individuationis era rompido, 

esfacelava-se toda e qualquer máscara apolínea. 

Acerca da possessão dionisíaca, é preciso fazer uma ressalva, pois comumente propaga-

se certo erro de interpretação que contribui para concepções equivocadas sobre o real valor de 

Dioniso e do dionisíaco.  A comunhão entre servo e deus é vinculada a ações e a eventos de 

caráter bárbaro, selvagem e até mesmo titânico, como está registrado, por exemplo, em As 

bacantes, de Eurípedes. Entretanto essa atmosfera de orgia e loucura não se baseava 

especificamente em pura selvageria. Mais do que violência e barbarismo, ela promovia o acesso 

do ser humano à harmonia original do mundo, realidade da qual há muito a civilização o 

distanciou. De modo poético, Nietzsche descreve essa situação harmoniosa em que a natureza 

se mostra de novo unificada.   

Sob a magia do dionisíaco torna a selar-se não apenas o laço de pessoa a 

pessoa, mas também a natureza alheada, inamistosa ou subjugada volta a 

celebrar a festa de reconciliação com seu filho perdido, o homem. 

Espontaneamente oferece a terra as suas dádivas e pacificamente se achegam 

as feras da montanha e do deserto. O carro de Dionísio está coberto de flores 

e grinaldas: sob o seu jugo avançam o tigre e a pantera. (1992, p.31)   

 

De volta ao seio da natureza, o indivíduo não ousa avaliá-la ou interpretá-la a partir de 

conceitos como violência, selvageria, loucura ou desregramento ‒ preceitos sobre os quais ele 

lançaria ainda valores morais como certo ou errado, evoluído ou primitivo etc. ‒, ele apenas a 

vivencia, inserindo-se nela de modo orgânico, intuitivo e instintivo, tudo ali constitui a essência 

da vida, em toda sua plenitude, pura dor e contradição.  

Agora, graças ao evangelho da harmonia universal, cada qual se sente não só 

unificado, conciliado, fundido com o seu próximo, mas um só, como se o véu 

de Maia tivesse sido rasgado e, reduzido a tiras, esvoaçasse diante do 

misterioso Uno-primordial. Cantando e dançando, manifesta-se o homem 

como membro de uma comunidade superior: ele desaprendeu a andar e a falar, 

e está a ponto de, dançando, sair voando pelos ares. De seus gestos fala o 

encantamento. Assim como agora os animais falam e a terra dá leite e mel, do 

interior do homem também soa algo de sobrenatural: ele se sente como um 

deus, ele próprio caminha agora tão extasiado e enlevado, como vira em sonho 

os deuses caminharem. (1992, p.31) 

   

Embora harmoniosa, essa atmosfera de modo algum pode ser entendida como 

equilibrada, pois o conceito de “equilíbrio” é atravessado pelos valores culturais apolíneos, 
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vinculados aos imperativos de racionalidade, “equilíbrio aqui não significa estabilidade nem 

serenidade, ao contrário: o dionisismo é um equilíbrio enquanto contrapeso necessário à 

moderação do mundo ‘normal’, à ordem apolínea (LÉVY, 2005, p.337), por isso o caráter 

catártico do culto, pois “libera o homem por algum tempo de seu passado cívico, de seus 

impulsos cruéis”(LÉVY, 2005,  p.336).  

As personagens de Lygia Fagundes Telles não participam efetivamente de rituais 

dionisíacos, podendo ser diretamente influenciadas pela possessão do deus do vinho. Mas, em 

momentos limítrofes de suas vidas ‒ o que é simbolizado por conflitos ou tensões ‒, elas 

parecem movidas pela força dionisíaca levando-as a tomar decisões ou trilhar caminhos que 

vão de encontro à moral, à religião, à tradição, ou seja, elas se opõem à ordem hegemônica que 

tem como fundamento bases apolíneas. Decidindo-se por essa via alternativa, essas personagens 

tornam-se símbolos de resistência e de questionamento da ordem estabelecida, suas ações 

subversivas instauram a crítica dos valores e, mais do que isso, instauram a transvaloração de 

todos os valores, um dos conceitos centrais da intuição nietzschiana.  

Ao analisarmos aqui o conto “História de passarinho”, tencionamos usá-lo como 

exemplo dessa metamorfose comportamental, também presente em inúmeras outras narrativas. 

A escolha do conto não é gratuita, porém, como será exposto mais adiante.  

A narrativa faz parte da coletânea, Invenção e memória (2000) que, como o próprio 

título da obra indica, reúne textos em que ficções e biografismos lygianos encontram-se 

conjugados, promovendo uma simbiose cujo resultado são trechos de rico lirismo nos quais se 

torna impossível definir se constituem pura criação ou recomposição memorialística 

filigranada. Dentre esses textos, a narrativa “História de passarinho” chama-nos a atenção por 

inúmeros motivos que, de modo simples tentaremos evidenciar.  

Em primeiro lugar, entre as cento e três narrativas contísticas da escritora ‒ número 

definido pelo detalhamento exposto por Silva em seu livro Dispersos e inéditos (2009) ‒, este 

é o texto lygiano de menor extensão, estendendo-se por apenas duas páginas e meia na mais 

recente publicação da obra, que aconteceu em 2009. Impressiona-nos como, em tão pouco 

espaço, a escritora consegue construir um enredo de tamanha riqueza de imagens simbólicas, 

explorando uma temática bastante densa e, acima de tudo, refinando ainda mais seu estilo 

narrativo nesse seu ininterrupto e incansável experimentalismo. Outro aspecto digno de nota é 

o fato de esse conto descrever um abandono familiar, situação facilmente identificada em várias 

narrativas da paulistana, mas que, nesse contexto, recebe outro tratamento, assumindo novos 
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contornos valorativos e lançando luz de tonalidade diferenciada sobre o assunto. No tocante a 

essa mudança de valor no modo de interpretar o mesmo tema, consideramos manifestar-se outro 

tipo de metamorfose, por meio da qual se ressignifica a temática, exercitando literariamente o 

que Nietzsche propõe em seu discurso filosófico como perspectivismo. Na realidade, em mais 

de um ponto, o conto estabelece laços consistentes com o método nietzschiano de intuição do 

mundo.  

O texto se inicia descrevendo o momento em que uma mulher, mais uma vez, conta a 

história de como seu marido saiu de casa, deixando para trás sua família, no caso, esposa e 

filho. Narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente que, em idas e vindas no tempo, 

reproduz os fatos do passado, mesclando com a versão que a personagem dá no presente sobre 

o que supostamente acontecera com seu marido.

Um ano depois os moradores do bairro ainda se lembravam do homem de 

cabelo ruivo que enlouqueceu e sumiu de casa. Ele era um santo, disse a 

mulher abrindo os braços. E as pessoas em redor não perguntaram nada e nem 

era preciso, perguntar o que se todos já sabiam que era um bom homem que 

de repente abandonou casa, emprego no cartório, o filho único, tudo. E se 

mandou Deus sabe para onde. Só pode ter enlouquecido, sussurrou a mulher, 

e as pessoas tinham que se aproximar inclinando a cabeça para ouvir melhor. 

(TELLES, 2009f, p. 95) 

O protagonista da história é esse homem ruivo que, certo dia, decidiu ir embora de casa. 

Por ter ficado louco, segundo as palavras da esposa. De imediato, a loucura dessa personagem 

a vincula diretamente a Dioniso, mas, no decorrer da narração, o leitor percebe ter se tratado de 

uma atitude heroica da qual dependia a vida da personagem, já que o homem ruivo tinha na 

figura da mulher e do filho seus principais algozes. Além da falta de respeito do garoto com o 

pai, a personagem sofria com os incessantes clamores e intensas cobranças da esposa. Não havia 

rastro de afetividade entre os três, apenas conformismo e laços somente sanguíneos. Certo dia, 

aquele homem encontrou um passarinho ainda filhote, cuidou do animal e acabou fazendo dele 

um companheiro com quem compartilhava vários pontos em comum.  

Não bastassem as ofensas cotidianas, a chegada do pássaro também serve de motivo 

para expor o protagonista a humilhações oriundas tanto do filho quanto da esposa. No caso do 

garoto, um dos flagrantes de desrespeito ao pai acontece quando ele questiona o homem qual 

seria aquele tipo de pássaro: “Não sei, filho, deve ter caído de algum ninho, peguei ele na rua, 

não sei que passarinho é esse. O menino mascava chicle. Você não sabe nada mesmo, Pai, nem 

marca de carro, nem marca de cigarro, nem marca de passarinho, você não sabe nada”  (2009f, 
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p. 95-96). Da parte da esposa,  além das reclamações rotineiras, tornaram-se constantes as 

reclamações quanto ao cantar do animal: Ai!, o canto desse passarinho, queixava-se a mulher. 

Você quer mesmo me atormentar, Velho. O menino esticava os beiços, tentando fazer rodinhas 

com a fumaça do cigarro que subia para o teto, Bicho mais chato, Pai, solta ele (2009f, p.96). 

Eram difíceis os momentos em que tinha de ir trabalhar, pois, nessas situações, o pássaro 

se revoltava e, naquela revolta, o homem projetava sua condição de aprisionamento dentro de 

uma estrutura familiar infeliz, entendendo perfeitamente a luta do pássaro no desespero por 

liberdade. 

Enquanto o homem se afastava, o passarinho se atirava meio às cegas contra 

as grades, fugir, fugir! Algumas vezes, o homem assistiu a essas tentativas que 

deixavam o passarinho tão cansado, o peito palpitante, o bico ferido. Eu sei, 

você quer ir embora, você quer ir embora mas não pode ir, lá fora é diferente 

e agora é tarde demais (2009f, p.96). 

 

As palavras que dirigia ao pássaro expressavam suas angústias internas. Era para si 

mesmo, enquanto pai e marido, que estava tarde demais, era impossível desvencilhar-se 

daquelas grades invisíveis, situação que se torna ainda pior enquanto tem de ouvir as 

lamentações da esposa, cobrando a vida que desejara ter e não conseguira ao lado do esposo.   

A mulher punha-se então a falar e falava uns cinquenta minutos sobre as coisas 

todas que quisera ter e que o homem ruivo não lhe dera, não esqueceu aquela 

viagem para Pocinhos do Rio Verde e o Trem Prateado descendo pela noite 

até o mar. Esse mar que se não fosse o Pai (que Deus o tenha!) ela jamais teria 

conhecido porque em negra hora se casara com um homem que não prestava 

para nada. Não sei mesmo onde estava com a cabeça quando me casei com 

você. Velho. (2009f, p.96) 

 

Ainda que sua situação lhe fosse insatisfatória, o homem se mantinha firme, suportando 

o peso daqueles laços sufocantes, submetendo-se às imposições e limites determinados pela 

nossa cultura que, supervalorizando as aparências sociais, privilegia a imagem da família 

perfeita, desconsiderando a realidade dos envolvidos. Eles, para sustentarem tal imagem, se 

sacrificam individualmente, sustentando máscaras sociais pesantes, mas necessárias. O homem 

ruivo vivia conflito semelhante, até que um acontecimento desencadeou certa reviravolta em 

seu viver. Ele testemunhou o destino trágico de seu companheiro que, tendo fugido, fora 

devorado por um gato. 

O homem ia tomar o café. Numa dessas vezes, esqueceu de fechar a portinhola 

e quando voltou com o pano preto para cobrir a gaiola (era noite) a gaiola 

estava vazia. Ele então sentou-se no degrau de pedra da escada e ali ficou pela 
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madrugada, fixo na escuridão. Quando amanheceu, o gato da vizinha desceu 

o muro, aproximou-se da escada onde estava o homem ruivo e ficou ali

estirado, a se espreguiçar sonolento de tão feliz. Por entre o pelo negro do gato 

desprendeu-se uma pequenina pena amarelo-acinzentada que o vento 

delicadamente fez voar. (2009f, p.97) 

O destino trágico da ave soou como a voz de um antigo oráculo grego, professando o 

que futuramente aconteceria também ao homem, ele poderia ser consumido pela vida assim 

como o pequeno pássaro fora. A consciência dessa possibilidade o motiva a mudar seu 

comportamento, transformando-se em um outro homem, “louco” o suficiente para partir, 

deixando para trás o que significava aquela família. Embriagado de vida, o homem não seria 

mais o mesmo, sua metamorfose interna se processara instantaneamente, de modo definitivo, 

levando-o a romper completamente com os grilhões sociais que o aprisionavam. A mudança é 

intensa e consciente, expressa no equilíbrio com que inicia seu novo existir:  

Calmamente, sem a menor pressa, o homem ruivo guardou a pena no bolso do 

casaco e levantou-se com uma expressão tão estranha que o menino parou de 

rir para ficar olhando. Repetiria depois à Mãe, Mas ele até que parecia 

contente, Mãe, juro que o Pai parecia contente, juro! (2009f, p.97) 

Assim como o garoto percebera que o pai estava contente, também notou que o homem 

não era mais o mesmo. No momento da partida, o filho via, diante de si, outro indivíduo, 

superior na altura e de passos decisivos, fato que testemunhara, porém não considerava 

importante expor àqueles que o ouviam recontar a história ao lado da mãe: 

Quando formou-se a roda de vizinhos, o menino voltou a contar isso tudo, mas 

não achou importante contar aquela coisa que descobriu de repente: o Pai era 

um homem alto, nunca tinha reparado antes como ele era alto. Não contou 

também que estranhou o andar do Pai, firme e reto, mas por que ele andava 

agora desse jeito? (2009f, p.97). 

Ao escolher abandonar sua família, a personagem desconsidera o valor social construído 

em torno do universo familiar. Com isso, sua atitude desdenha do julgamento moral a que está 

sujeita sua atitude, podendo ser avaliada como erro, irresponsabilidade e até loucura ‒ 

corroborando a opinião expressa pelas palavras da esposa quando afirma que o marido ficou 

louco. Derivada ou não da loucura, essa mudança de atitude assemelha-se a uma transformação 

de essência dionisíaca, pois é motivada por um instinto de vida primitivo, descomprometido 

com as normas e determinações sociais, com a medida tomada, o homem almeja a 

sobrevivência, salvação individual e imediata.  
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Se escolhemos o conto “História de passarinho” para nele analisar a metamorfose 

comportamental é porque nessa narrativa o espelhamento entre a vida do homem e o destino 

trágico do pássaro não é explicado por comportamentos ou leis construídos socialmente. Como 

seres viventes, ambos estão sujeitos às mesmas leis da natureza, sofrendo o impacto impiedoso 

da vida, mas somente ao homem coube construir prisões para nelas se encarcerar.  

Ao nomear a narrativa apontando para a trajetória curta e dramática do pássaro, mas se 

debruçando sobre a vida do homem ruivo,  a artista estabelece a projeção de uma sobre a outra, 

indicando não haver diferença entre as duas realidades quando são considerados os valores 

pautados no viver, homem e animal desejam a vida, querem afirmá-la e estão submetidos aos 

mesmos perigos. Contudo, apenas o animal se permite lutar instintivamente por essa vida, 

enquanto a humanidade opta por racionalizá-la, o que torna mais crítica sua situação, pois a 

priva de lutar mais intensamente pelo seu viver. É reassumindo esse traço instintivo que a 

personagem do conto “abandonou casa, emprego no cartório, o filho único, tudo. E se mandou 

Deus sabe para onde”. 

Esse mesmo instinto se manifesta nos comportamentos de outras personagens, seres que 

demostram aderir a uma postura dionisíaca, rompendo com os valores de uma cultura patriarcal 

de fundamentos apolíneos. Em textos como “Antes do baile verde”, “O espartilho”, “Tigrela”, 

“Dolly” e “O jardim selvagem”, por exemplo, podemos também testemunhar essa metamorfose 

de caráter comportamental, impulso dionisíaco marcante nos seres lygianos.  



3. O rito dionisíaco: a mulher, a festa, o esquecimento e a loucura

“O culto é o limite corpóreo de uma religiosa ansiedade, a presença simbólica e ritual de uma verdade de outra 

forma indizível” (SERRA, José Pedro. Dioniso) 

No capítulo anterior, nosso foco se voltou para a perquirição de elementos pertencentes 

à narrativa mítica de Dioniso, identificando-os, analisando-os e rastreando suas possíveis 

atualizações nos escritos de Lygia Fagundes Telles. Processo semelhante desenvolveremos a 

seguir; no entanto, nosso olhar se deterá aos traços pertencentes ao rito de Dioniso e não ao 

mito. Concordamos que desvincular o mito do rito dionisíacos é tarefa trabalhosa, sendo quase 

impossível definir os limites entre um e outro, mas ela se faz necessária diante da necessidade 

metodológica comum ao trabalho acadêmico que, em suas exigências apolíneas, nos exige 

perspectivas analíticas que facilitem a exposição a ser defendida pela pesquisa. Diante disso, 

optamos por estudar, num primeiro momento, elementos de caráter mais narrativos e concretos 

e, num segundo, preceitos de cunho mais valorativo, revelando-se como certa concepção de 

mundo. 

Detendo-nos ao rito/culto dionisíaco, abordaremos o conjunto de elementos que 

compõem o imaginário relativo a uma das mais misteriosas e complexas manifestações 

religiosas do ocidente. Nas palavras de Pedro Ángel Fernandéz Vega, essa “observância 

religiosa de Dioniso tomou a forma de rituais místicos, selados por um sagrado juramento de 

silêncio que amordaçava seus seguidores130”(2018, p. 19), aspecto que contribuiu para que esse 

130 “observância religiosa a Dionisos adoptó la forma de rituales mistéricos, sellados por un juramento sagradado 

de silencio que amordazaba a sus adeptos”.  
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universo místico se apresentasse ainda como um enigma à cultura contemporânea. Mas, mesmo 

em meio a essa aura enigmática, de uma coisa as pesquisas hodiernas estão certas, o simbolismo 

das ações e das posturas características daqueles rituais, no seu sentido mais essencial, se 

revelava como instrumento desestabilizador da ordem apolínea.  

Apenas as manifestações externas de seu culto, os elementos materiais usados 

nos rituais como o tirso, bastão ou lança com um abacaxi amarrado na ponta 

superior com hera entrelaçada, ou a nébride, pele de veado ou cervo que seus 

seguidores carregavam, adquirem hoje redondeza inequívoca dentro do 

quadro de um culto que rompeu as fronteiras da ordem apolínea em direção a 

uma esfera de irracionalidade arrebatada, furiosa.131(VEGA, 2018, p. 19)   

Cônscios de nossa limitação teórica para o aprofundamento relativo ao dionisismo, não 

tencionamos tratar de discussão tão erudita almejando lançar nova luz sobre as concepções 

expostas por grandes pesquisas mundiais. Desejamos tão somente nos apropriar do que esses 

trabalhos nos revelam para, a partir disso, descrever de que modo aspectos dessa aura dionisíaca 

se fazem percebidos imageticamente na literatura de Lygia Fagundes Telles, determinando 

valores culturais e estéticos de ordem dionisíaca. Para isso, nos apoiaremos nas palavras de 

especialistas cujo conhecimento sobre o dionisismo é inquestionável.  

Em sua dissertação de mestrado, intitulada Dioniso: aspectos do dionisismo na 

literatura grega (1980), José Pedro da Silva Serra132 − hoje referência dentro dos estudos 

clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa − inicia o capítulo dedicado às 

“Festas em honra de Dioniso”, afirmando  que o traço distintivo entre os indivíduos humanos 

não está no modo como carregam seus pesados fardos, os frutos de necessidades imediatas, mas 

na maneira como cada ser vivencia o inútil, situação em que são criados altares sagrados 

acompanhados de gestos e pensamentos livres de funções e imposições pragmáticas, ou seja, o 

modo singular com que se festeja. Segundo o pesquisador, tais ações não revelam apenas as 

singularidades dos indivíduos humanos, pois “[t]al como os homens, também os deuses se 

distinguem pelas festas que instituem ou pelas quais os mortais os honram” (SERRA, 1989, p. 

131 “Tan solo las manifestaciones  externas de su culto, los elementos materiales empleados en los rituales como 

el tirso, bastón o lanza com una piña atada en su parte superior con hiedra entrelazada, o la nébrida, piel de corzo 

o ciervo que portaban sus seguidoras, adquiren hoy inequívoca rotundidad en el marco de un culto que rompió las

fronteras del orden apolíneo hacia una esfera de irracionalidad arrebatada, posesa”. 
132 Tivemos o prazer de conversar com o professor Dr. José Serra, durante o evento Thresholds in Literature and 

the Arts International Conference, evento ocorrido em junho de 2018, em que tivemos a oportunidade de 

apresentar um de nossos trabalhos. O professor gentilmente nos convidou para uma conversa em que tivemos a 

chance de expor a ele o tema de nossa pesquisa, objetivando conhecer a opinião de um especialista da área. Ele 

reconheceu a validade e a originalidade da perspectiva proposta, assim como nos fez indicações bibliográficas para 

substanciar a discussão da temática em nossa pesquisa. Registramos aqui nosso agradecimento a esse grande e 

acessível pesquisador.   
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67). Deste modo, faz-se imprescindível para nossa pesquisa, a abordagem do ritual dionisíaco 

como maneira de nos aproximar um pouco mais do imaginário relativo ao deus do teatro.  

O escrutínio dos elementos comuns ao ritual dionisíaco nos permitirá estabelecer 

comparação com o universo ficcional lygiano, contexto em que vários deles são retomados, 

contribuindo para a elevação da poética dionisíaca dessa escritora. Imagens e temas recorrentes 

em sua escrita serão outra vez explorados como forma de fundamentar a defesa de nossa tese. 

Serão analisados trechos de dois romances ‒As meninas (1973) e As horas nuas (1989) 

‒ além de três contos, são eles “Antes do baile verde”, “A medalha” e  “O jardim Selvagem”, 

todos  de O jardim selvagem  (1965) ; “Dolly”, de A noite escura e mais eu (1995), além de 

outros já explorados em outras partes do estudo.  

 

3.1. O festejo dionisíaco 

“Estranhei também a desordem, cinzeiros e copos espalhados por toda parte, dois pratos com restos de comida 

ali no chão, mas me lembrei que Dolly é artista e em casa de artista deve ser assim em noite de festa, teve festa” 

(Lygia Fagundes Telles) 

 

 

Para iniciar sua exposição acerca de Baco, o pesquisador Luis S. Krausz (2003, p. 06) 

parte da premissa bastante fundamentada de que, nas sociedades “primitivas” já estudadas há a 

presença de uma divindade associada à vitalidade telúrica, ligada às forças fundamentais da 

natureza, perspectiva que vem sendo cada vez mais consubstanciada por estudos comparativos 

engendrados por antropólogos e pesquisadores religiosos que, desde do fim do século XIX, vêm 

se ocupando desse assunto. Apesar de apresentarem certa variação de caráter local, essas 

entidades vinculadas à terra guardam entre si uma série de características que as aproximam, 

fazendo com que possam ser entendidas como pertencentes a uma mesma categoria. No que se 

refere à Grécia, entre as suas divindades telúricas, encontra-se Dioniso que é seguido de outras 

duas cuja presença no imaginário do povo grego é bastante antiga, remontando a um período 

bem primitivo daquela cultura.  

No caso da cultura grega, o culto às divindades da terra ‒ notadamente 

Deméter, Perséfone e Dioniso, mais conhecido do público por seu outro nome 

Baco ‒ pertence, ao que tudo indica, a um estrato cultural muito antigo, 

anterior, inclusive, ao advento da religião dos deuses do Olimpo, que se 

tornam preponderantes a partir da Idade de Ferro, e cuja teologia incorporou 

e re-elaborou esses cultos centrais da antiga sociedade agrária, de caráter 

matriarcal e profundamente ligada às forças da natureza (2003, p.06).   
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Depois de muitas transformações, iniciadas principalmente com as invasões de grupos 

guerreiros indo-europeus, a cultura e a religiosidade de substrato primitivo foi suplantada por 

uma outra que submeteu o fundamento matriarcal a outro de bases patriarcais; em decorrência 

disso, os camponeses e os grupos ligados à agricultura foram relegados a uma classe subalterna, 

sendo marginalizada também sua rica carga cultural e religiosa no seio da qual se encontrava o 

germe do culto dionisíaco: “As origens do culto a Dioniso devem ser buscadas no seio dessa 

sociedade agrária e matriarcal que foi desestabilizada por meio da invasão dessas tribos 

guerreiras” (KRAUSZ, 2003, p.07). De certo modo, imagens e valores dessas sociedades 

primitivas e campesinas estão representados no mito de Dioniso. Quando criança, esse filho de 

Zeus ‒ impossibilitado de conviver com o pai e órfão de mãe, graças à perseguição de sua 

madrasta Hera ‒ esteve aos cuidados de diferentes seres pertencentes ao imaginário popular e 

camponês. Seres como ninfas, silenos e sátiros foram os companheiros e tutores da criança 

divina. Como se vê, também seus cultores eram de origem simples, participando de níveis 

sociais menos favorecidos tanto cultural quanto politicamente. Ligados ao mundo agrário, eram 

considerados inferiores, sendo menosprezados pelas elites que, além de desprezá-los, não os 

viam capazes de alcançar as sublimes e complexas dimensões do pensar, pois seu traço de 

primitivismo os vinculava à sensibilidade das emoções e os distanciava das supervalorizadas 

vias da razão.     

Mulheres e camponeses, isto é, pessoas mais ligadas ao universo visceral dos 

instintos do que às elaborações mentais, eram os principais devotos desse deus 

tão frequentemente rejeitado ‒ e não por coincidência eram, também, 

brutalmente oprimidos pela sociedade de patriarcas guerreiros (2003, p.8-9). 

 

Nas inúmeras pesquisas em que são expostos traços relativos ao dionisismo, facilmente 

se percebe a variedade de formas a partir das quais o culto ao deus do vinho se desenvolveu. 

Além de muito antigas, essas manifestações acontecem especialmente como celebrações 

festivas comuns entre comunidades mais simples e campesinas, como já dito: “O tíaso é uma 

associação aberta a todos, não existindo qualquer discriminação de ordem económica, social, 

política ou étnica, assumindo-se o deus como o salvador de todos”133(SERRA, 1989, p. 69). 

A narrativa mítica de Dioniso também testemunha essas celebrações em que o deus e 

seus tutores, movidos pela embriaguez do vinho, se lançavam em comemorações 

                                                           
133 Tíaso, em grego θίασος (thíasos) significa “um grupo de pessoas ou uma confraria que celebra um sacrifício 

em honra de um deus”, sobretudo Dioniso, percorrendo barulhentamente as ruas, cantando, dançando, e gritando 

(BRANDÃO, 2005, p. 139). 
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entusiasmadas, eventos mitológicos semelhantes àquelas que, de fato, aconteciam entre 

populações rurais, conforme evidenciado por diferentes comprovações históricas: “Registros 

de historiadores e cronistas, a partir do século V a.C., dão conta de festas anuais em honra a 

Dioniso, comemoradas em cidades, vilarejos e, de certa forma, patrocinadas pelo Estado e pelos 

poderes constituídos” (KRAUSZ, 2003, p.09).  

Se eram, de algum modo, patrocinadas pelo Estado, isso acontecia com o intuito de ele 

manter sobre essas realizações algum poder, impedindo-as de que chegassem à polis ou 

privando-as de alcançarem representatividade ainda maior. Inegavelmente esses eventos 

representavam grande perigo para o Estado, pois todos os aspectos relativos à realização do 

culto se opunham profundamente àquilo que determinava o ideal de vida das cidades-Estado.  

As antigas celebrações permaneceram restritas a classes sociais subalternas que se 

diferenciavam daquela camada aristocrática detentora dos destinos da pólis, classe social que 

rejeitava o caráter pouco civilizado desses eventos cuja atmosfera Alain Moreau (2005) 

descreve sinteticamente nos seguintes termos:    

O local: campos, matas, montanhas (oribasia); a hora: noite (pannychia); o 

aspecto dos participantes: cabelos desgrenhados ou coroa de hera, de louro, 

uma pele de cervo em substituição à túnica grega, uma serpente como cinto, o 

tirso em uma das mãos e às vezes uma lebre ou um filhote de cervo na outra, 

despojos de um filhote de leopardo na cintura; a música estranha: tímpano, 

castanhola e flautas; o ritmo desordenado da cerimônia: danças violentas, 

convulsivas, corridas desenfreadas; o sacrifício: animais dilacerados cuja 

carne é comida crua (omogafia). (2005, p.242) 

Embora o sacrifício de animais seja comum a inúmeras religiões, no culto ritualístico 

dionisíaco ele tem sentido bem específico, nos reportando ao despedaçamento de Dioniso pelos 

Titãs, episódio de total selvageria. Parte importante dessa ritualística, o sacrifício de animais 

em homenagem ao deus pode parecer ação bastante cruel e selvagem, mas    

numa época mais recuada, é de crer que a vítima fosse humana, uma vez que 

temos notícias de sacrifícios humanos, e, nesse caso, talvez a escolha recaísse 

sobre alguma das bacantes ou sobre crianças raptadas ao longo da corrida na 

montanha, o que nos permitiria compreender os actos de pilhagem a que nessa 

altura os adeptos do deus se dedicavam (SERRA, 1989, p. 74). 

O primitivismo dessas festas não derivava apenas de sua origem popular, mas, 

principalmente, de sua essência violenta e agressiva, das quais derivavam atitudes altamente 

selvagens, como aquelas descritas em As bacantes, de Eurípedes. Em sua tragédia, o 
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trageógrafo conseguiu deixar registrado uma forma de culto que, no passado, era realizada 

dentro da cultura grega, porém, o texto não denuncia apenas a essência violenta do ritual, ele 

revela também seu traço de licenciosidade sexual, delatando o comportamento libertino dos 

participantes e, contribuindo para a interpretação errônea do que seria a orgia dionisíaca:  

“Eurípedes alude, também, a outro aspecto das celebrações dionisíacas: os 

devotos, além de comungarem com o deus da vida e da vitalidade, 

comungavam também uns com os outros, e com a potência avassaladora das 

forças telúricas. E esta comunhão tinha, muitas vezes, um caráter sexual. Daí 

o sentido deturpado do termo orgia em nosso tempo” (KRAUSZ, 2003,

p.31)134. 

Em decorrência disso, só bem mais tarde, dentro de outro contexto cultural e religioso, 

o culto dionisíaco, já modificado, ou melhor, domesticado, passou a fazer parte da vida

cotidiana das elites. No caso de Atenas, é mister reconhecer a importância do governo de 

Pisístrato que, almejando promover certa igualdade social, permitiu que festivais populares em 

homenagem ao filho de Sêmele, passassem a fazer parte da vida da pólis. 

Na realidade, a política de Pisístrato (605-527 a.C.), que tanto fez por Atenas 

e por seu povo, buscou com afinco o nivelamento das classes sociais e a 

conciliação dos diversos cultos, tentando realizar uma verdadeira 

confraternização entre os deuses. Pois bem, foi a partir principalmente desse 

tirano que em Atenas se celebravam quatro grandes festas em honra do deus 

do vinho: Dionísias Rurais, Lenéias, Dionísias Urbanas ou Grandes 

Dionísias e Antestérias.  (BRANDÃO, 2005, p. 126) 

Depois desse momento, a ritualística dionisíaca tornou-se “normalidade” dentro de 

Atenas, se estabelecendo como conduta, por muito tempo seguida e comemorada. Uma vez 

iniciados nos mistérios dionisíacos, os atenienses tornaram-se devotos temporários do deus, 

com isso, as festas dionisíacas se instauraram como contrapeso à cultura apolínea. Regadas a 

muito vinho, tais comemorações consistiam em rupturas momentâneas com os interditos 

sociais:   

Historicamente, por ocasião da vindima, celebrava-se a cada ano, em Atenas 

e por toda a Ática, a festa do vinho novo, em que os participantes, como 

outrora os companheiros de Baco, se embriagavam e começavam a cantar e a 

dançar freneticamente, à luz dos archotes e ao som dos címbalos, até caírem 

desfalecidos. (BRANDÃO, 2001, p. 290) 

134 Giorgio Colli contesta o traço de licenciosidade sexual do culto dionisíaco, demostrando por meio de 

comprovações pictóricas que se trata de um erro de interpretação.   
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Marcado por sua pluralidade, o culto de Dioniso reunia homens e mulheres, jovens e 

idosos, humanos e bestas. Apesar dessa diversidade, destacava-se a presença e a atuação das 

figuras femininas, as conhecidas mênades ou bacantes que, sob o efeito do vinho, eram capazes 

de diversas atrocidades. Dentre os pertencentes ao séquito dionisíaco, estavam nelas as mais 

atuantes desestabilizadoras da ordem.   

Há grupos de homens, mas os mais celebres e mais difundidos são os grupos 

de mulheres chamadas Mênades, Bacantes, Tisíades, Bassárides. O 

desregramento das mulheres, em geral enclausuradas no gineceu, dá ao culto 

de Dioniso uma situação especial, à margem das manifestações oficiais da 

cidade, pois rompe com o sistema. Da mesma forma, os mistérios de Dioniso, 

unindo homens e mulheres, cidadãos e escravos, ameaçam a hierarquia social 

(MOREAU, 2005, p.242)  

A ameaça que o culto de Dioniso representava à hierarquia social não advinha somente 

da essência desregrada e estrangeira desse deus. Em sua constituição festiva, o ritual dionisíaco 

se tornava ainda mais forte em sua potência contestadora dos valores e das posições sociais. O 

festejo, em si, era uma realização que desestabilizava todo e qualquer princípio de ordem ou de 

valores; na festa, não há definições nem exclusões, não há espaços para separações, sua marca 

primordial é a capacidade de unir e de conciliar o que, socialmente, encontra-se separado e 

ordenado. A respeito desse traço de subversão inerente à festa, são significativas as palavras de 

René Girard que, em seu livro A violência e o sagrado, faz o seguinte comentário:    

O tema da diferença abolida ou invertida é encontrado no acompanhamento 

estético da festa, na mistura de cores discordantes, no recurso ao travesti, na 

presença dos loucos com suas roupas extravagantes e seus perpétuos 

despropósitos. Durante a festa, antinaturais e os mais imprevistos encontros 

são provisoriamente tolerados e encorajados (1990, p.153). 

A seu modo, num discurso que mais se avizinha do poético do que do filosófico, 

Nietzsche confirma esse aspecto carnavalesco do cortejo báquico. No ponto de vista do filósofo, 

diante desse ritual, presenciamos a reconciliação com a vida original, trata-se do retorno do 

homem aos braços de sua mãe natureza.   

O carro de Dionísio está coberto de flores e grinaldas: sob o seu jugo avançam 

o tigre e a pantera. Se se transmuta em pintura o jubiloso hino beethoveniano

à “Alegria” e se não se refreia a força de imaginação, quando milhões de seres 

frementes se espojam no pó, então é possível acercar-se do dionisíaco. Agora 

o escravo é homem livre, agora se rompem todas as rígidas e hostis

delimitações que a necessidade, a arbitrariedade ou a “moda impudente” 

estabeleceram entre os homens. Agora, graças ao evangelho da harmonia 

universal, cada qual se sente não só unificado, conciliado, fundido com o seu 
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próximo, mas um só, como se o véu de Maia tivesse sido rasgado e, reduzido 

a tiras, esvoaçasse diante do misterioso Uno-primordial (NIETZSCHE, 1992, 

p. 31)  

 

Aqui se percebe característica marcante do dionisismo. Embriagados e unidos, os 

seguidores do deus não buscavam experiência que transcendesse a natureza concreta e fosse 

alcançada num plano metafísico superior. Na realidade, a metafísica se dava pela total entrega 

dos indivíduos às forças da natureza, isto é, livres de sua constituição corporal ‒ processada 

pelo entusiasmo dionisíaco que rompe com a aparência do principium individuationis ‒, as 

pessoas experimentavam momento de contato direto com a essência da natureza, a angústia 

original de que a vida se origina: “O dionisismo original, portanto, é algo que se esgota em si 

mesmo, que possui nenhum tipo de intenção ulterior, nem qualquer tipo de vínculo com a 

transcendência da natureza” (KRAUSZ, 2003, p.30). Quanto a isso, o dionisismo se diferencia 

de outras religiões, em especial, do cristianismo, pois não se prega em nenhum momento a 

negação da vida, muito pelo contrário, almeja-se intensificar cada vez mais a experiência do 

viver em toda sua plenitude de contradição e de dor135. Independentemente de como aconteciam 

ou de quais eram as bases fundamentais dos festejos dionisíacos, é preciso seja reconhecido o 

significado primordial dessas comemorações, percebendo-as como exaltação da vida: “O culto 

a Dioniso tinha seu aspecto luminoso e alegre, em que se enfatizava seu papel de patrocinador 

da vida” (2003, p.09).  

Mais do que deus beberrão e desregrado, Baco corporifica a essência do viver que é 

natural e imprescindível à manutenção da vida, mas da vida que se renova, que não se submete 

a realidades estagnadas e empobrecedoras, fixadas e submissas a valores moralizantes. Essa é 

perspectiva com que o compreendemos, como exigência urgente que, apesar de silenciada, faz-

se ouvir de modo ensurdecedor, resistindo a todos e quaisquer atos de coerção:  

A sobrevivência do dionisismo autêntico, independente das estruturas 

políticas e dos poderes constituídos, e independente, também, dos cultos 

oficiais a Dioniso, que foram implantados como uma tentativa de submeter 

sua força ao controle do Estado, atesta, por fim, seu caráter de rebeldia contra 

os constrangimentos da sociedade patriarcal. (KRAUSZ, 2003, p.31) 

 

                                                           
135 Na crítica que Nietzsche empreende contra o cristianismo, podemos perceber esse aspecto. Conforme é 

explicado pelo filósofo, a religião cristã é pautada por um princípio de ascese, exigindo que o homem se abstenha 

de vivências naturais de sua condição.   
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Se Nietzsche supervaloriza esse impulso original da natureza é porque, em sua 

concepção de mundo baseada na dualidade de forças, ele percebe que o dionisismo foi, aos 

poucos, eclipsado por uma cultura de postura notoriamente apolínea, comprometendo a 

espontaneidade e a pluralidade do viver. O dionisismo, como se viu, festeja a vida e celebra as 

dores da existência, com isso o que se alcança é um estágio de constante jovialidade, atitude 

tão cara à cultura helênica. Ela, com sua sabedoria, soube prestar culto ao deus que, em sua 

embriaguez, acalenta nosso coração enquanto compartilha conosco a via crucis de nossa 

condição. 

3.1.1. Entre mênades e Dionisías 

 “Todo processo é lento, diz a pequena Ananta. Mas com o tempo as coisas vão se ajustando. A fase inicial de 

agressividade já passou, as mulheres agora estão evoluindo para um entendimento mais profundo no trabalho. 

No amor, prossegue ela tomando seu chá de jasmim” (As horas nuas. LFT) 

Diferentemente das demais partes de nossa pesquisa, neste capítulo, as seções nem 

sempre recorrerão à intuição nietzschiana como suporte teórico, já que muitas das discussões 

engendradas dizem respeito à figura feminina e ao valor das mulheres no rito dionisíaco. Temos 

consciência de que forçar qualquer aproximação com a perspectiva filosófica nietzschiana 

constituiria um equívoco de nossa parte, não havendo subsídios teóricos suficientes empreendê-

la de modo coerente.  

Em outro momento de nosso estudo (seção1.2), fizemos alusão a pesquisas que não só 

contestam como até defendem a simpatia do filósofo em relação ao universo feminino, mas 

como a ênfase de nossa perquirição não está na obra nietzschiana e sim no dionisíaco rastreado 

no texto literário lygiano, consideramos pouco produtivo para nosso trabalho esse tipo de 

discussão, deixando-a a cargo dos estudiosos da área filosófica e dos especialistas 

nietzschianos.  

Mesmo evitando discorrer sobre a postura de Nietzsche em relação à mulher e ao 

feminino, nos vemos obrigados a comentar a ausência do menadismo na defesa que ele faz da 

visão dionisíaca do mundo. Se decorrente ou não de alguma “resistência” à mulher, o silêncio 

nietzschiano em relação às mênades, não aludindo nem concedendo tratamento digno ao 

menadismo, revela a desconsideração desse pensador em relação ao papel fundamental das 

mulheres para o dionisismo. A não referência às seguidoras de Dioniso expõe o caráter lacunar 
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do discurso nietzschiano no tocante ao dionisíaco de sua intuição filosófica. Segundo Kerényi, 

Nietsche teria “pintado” e interpretado o grego dionisíaco:      

ora recorrendo à tradição (inspirando-se, por exemplo, em As Bacantes, de 

Eurípedes), ora baseando-se em sua própria imaginação. Mas ele ignora as 

bacantes ‒ que, depois do deus, são as personagens mais importantes do drama 

‒ de uma maneira quase tão patológica quanto veio a ser sua espantosa 

preocupação com Ariadne136 (2002, p. 119, grifo nosso). 

 

Se o menadismo não consta do discurso nietzschiano por motivos misóginos, continuará 

sendo um enigma a razão verdadeira pela qual Nietzsche, como grande admirador e conhecedor 

da cultura helênica, não reconheceu que, para os gregos, “Dioniso era principalmente um deus 

do vinho, um deus touro e um deus de mulheres” ( KERÉNYI, 2002, p. 47, grifo nosso). Tanto 

no mito quanto no rito dionisíacos, a presença e a importância das figuras femininas se mostram 

flagrantes.  O séquito de Dioniso, além de ser constituído por bestas e silenos, foi praticamente 

formado por mulheres que lhe prestaram culto, tornando-se súditas fiéis desse deus. Sobre isso, 

C. Kerényi cita palavras de Johann Jakob Bachofen, pesquisador que, na introdução de seu livro 

O matriarcado, faz a seguinte afirmação sobre Dioniso:  

Com sua sensualidade e sua ênfase no amor sexual, mostrava uma marcada 

afinidade com a natureza feminina, e seu apelo dirigiu-se primariamente às 

mulheres; foi entre as mulheres que encontrou os adeptos mais leais, as 

servidoras mais assíduas, e o entusiasmo delas foi a base de seu poder. Dioniso 

é um deus de mulheres no sentido mais pleno do termo, a fonte de todas as 

esperanças sensuais e transcendentais das mulheres, o centro de toda a 

existência delas. Foi a mulheres que ele primeiro se revelou em toda sua 

glória, e foram mulheres que propagaram seu culto, e o conduziram ao triunfo 

(BACHOFEN apud KERÉNYI, 2002, p. 114). 

 

Das palavras de Bachofen, depreende-se que a relação entre o deus do vinho e as 

mulheres não consistia numa via de mão única em que somente o deus se fazia beneficiado pelo 

culto que lhe era prestado por elas. Dioniso, por meio de seu êxtase e de seu entusiasmo, 

instaurava ação profunda no âmago de suas seguidoras, fazendo com que elas se tornassem 

capazes de se contrapor à ordem e à harmonia aparente da pólis, assim elas se voltavam contra 

a posição inferior a que estavam sujeitas naquele contexto. O impacto do ritual religioso não se 

restringia ao corpo físico ‒ espécie de templo possuído pelo deus ‒, as consequências tinham 

                                                           
136 Em outro momento de nosso trabalho, será promovida a análise do conto lygiano “Pomba enamorada ou uma 

história de amor” em que será traçado um paralelo com o relacionamento amoroso entre Ariadne e Dioniso, nesse 

ponto serão expostas as visões de Nietzsche acerca da imagem de Ariadne.   



198 

proporções de amplitude política, fazendo com que a pólis buscasse, ao máximo, resistir e 

conter essa força dionisíaca libertadora das mulheres: 

Ora, esse deus que afasta as mulheres dos seus trabalhos de tecelagem para 

mandá-las para as montanhas só pode provocar uma contestação da ordem 

familiar, logo política. O paroxismo é alcançado em As bacantes, onde o 

deslocamento social e depois político de Tebas é coroado pelo 

desmoronamento do palácio, símbolo do poder real (LEVY apud Brunel, 

2005, p. 235). 

Sob o efeito da epifania dionisíaca, as cultoras de Dioniso rompiam com o 

principium individuationis, libertando-se da condição corporal submetida às leis da pólis e 

regida pela força racional de origem apolínea. Sem compromisso com essas imposições e 

interditos de ordem social, elas representavam grande perigo para a ordem política desejosa da 

eterna harmonia.    

Além de artefatos históricos137, diferentes manifestações artísticas ‒ como a própria 

tragédia As Bacantes, de Eurípedes, considerada um registro incontestável acerca do 

menadismo ‒ comprovam a existência do culto e expõem os principais traços desses rituais que, 

a cada dois anos, reuniam legiões de mulheres cultoras do deus138. Nessas manifestações, elas 

experimentavam uma licenciosidade única, um modo de sublimar e superar, pelo menos 

momentaneamente, sua restrita e subordinada condição social: “O dom de Dioniso é o dom da 

absoluta liberdade e na Grécia antiga as mulheres, que normalmente levavam uma vida 

semirreclusa e sujeita a restrições de todos os tipos, naturalmente eram mais tentadas a 

participar deste culto libertador” (KRAUSZ, 2003, p.170).  

Oriundo das camadas mais populares, para que esse culto libertador conseguisse chegar 

à pólis, foi necessária a confluência de alguns eventos, dentre eles, destaca-se a participação 

ativa das mulheres, ou melhor, das mênades. Como explica Alain Moreau,  

a partir do século VIII a.C. Dioniso conhece uma espécie de ressurgimento, 

de despertar. Graças às mulheres o culto se propaga. Correntes religiosas 

vindas da Frígia, da Lídia, das ilhas da Trácia, favoreceram essa renovação, 

revigorando as formas antigas do culto e acentuando o aspecto orgiástico. 

(2005, p. 240) 

137 Diodoro (séc. I a. C.) foi um daqueles que expuseram importantes traços do menadismo.   
138 Luis S. Kraus explica que, durante algum tempo, houve a contestação desses festivais. Alguns pesquisadores, 

influenciados por linhas de pesquisas tradicionais ‒ a nosso ver, bastante “apolíneas” ‒rejeitavam insistentemente 

a reconhecer o culto, entretanto: Hoje, porém, pode-se afirmar com certeza que esses festivais se realizavam, de 

maneira independente e com regularidade, nas cidades de Tebas, Opus, Melos, Pérgamo e na ilha de Rodes (2003, 

p.29).
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No tocante ao imaginário relativo aos rituais dionisíacos, é importante termos em mente 

o real valor do termo orgiástico que, dentro do contexto cultural grego antigo, era usado num 

sentido bem diverso daquele com que hoje o entendemos. Essa confusão semântica é 

responsável pela criação de concepções rasteiras acerca do dionisismo, influenciando pessoas 

a considerá-lo apenas como manifestação de licenciosidade sexual extremada, de pura 

selvageria. Além das palavras de Giorgio Colli (seção 1.2), também recorremos a  Luis S. Kraus 

(2003) para corrigir tal erro interpretativo, de acordo com ele:  

para compreender a verdadeira natureza de Dioniso e do dionisismo é preciso, 

em primeiro lugar, lembrar que a orgia na Grécia antiga não era uma simples 

orgia no sentido moderno do termo, mas um ato de devoção; que os bacanais 

não eram simples festivais de licenciosidade, mas uma forma específica de 

experiência religiosa, e portanto de contato com as esferas do sagrado, de 

comunhão com um deus que era capaz de transformar um ser humano comum 

num Baco, isto é, num deus. (2003, p.28-29, grifo do autor) 

Mais do que festivais caóticos e luxuriosos, as festas dionisíacas possuíam fundo 

essencialmente religioso, no qual a força dionisíaca se manifestava com toda sua vitalidade 

geradora, da qual derivaram importantes manifestações artísticas, realizações únicas na história 

da nossa civilização ocidental: “Deus das orgias, do êxtase e do entusiasmo e deus da liberação, 

Dioniso era festejado com procissões ruidosas, que na realidade, nunca deixaram de existir, mas 

que acabaram também por dar origem ao ditirambo, ao drama satírico, à tragédia e à comédia” 

(BRANDÃO, 2001, p. 291). 

As figuras femininas cultoras e seguidoras de Baco não podem também ser reduzidas a 

visões estanques que as descrevem apenas em sua reconhecida selvageria, quando eram capazes 

de ações extremadas: “Possuídas pelo espírito dionisíaco, e entregues ao êxtase, as mênades 

costumavam também despedaçar animais vivos e devorar sua carne crua” (KRAUSZ, 2003, 

p.31). Para além desse comportamento selvagem, o ritual dionisíaco evidenciava atos e estados 

de pura devoção e religiosidade por parte das mênades, estádio de perfeita e completa 

comunhão com o deus. 

Em sua origem, o nome mênade deriva da palavra manía (μανία) e, nessa derivação, fica 

evidente a tentativa de definir as súditas a partir de sua relação direta com o deus, fazendo com 

que, na presença delas, se identificasse imediatamente a presença de Dioniso:  

Quem quer que as observasse de longe via-as nas formas várias e 

escassamente discerníveis da “raiva”: essa talvez seja a melhor tradução da 

nossa palavra mania, mas deve ser tomada como encerrando todos os seus 

diversos sentidos ao mesmo tempo ‒ tanto o do amor enraivecido como o da 
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cólera enfurecida. Por isso as mulheres que rodeavam Dioniso se chamavam 

mainades, “Mênades”, e o próprio deus era cognominado mainomenos ou 

mainoles, que significa “enfurecendo-se” no sentido mais amplo da palavra, e 

nada parecido como “maníaco”; assim como, de sua parte, as mulheres 

dionisíacas eram chamadas “Bakchai”, Bacantes femininas, embora fossem 

mais propriamente “Bakchoi”, em plena identificação do adorado com as 

adoradoras (KERÉNYI, 1997, p. 201).   

Pilares do dionisismo, esses grupos formados por mulheres se colocavam na 

contramão da cultura apolínea de sua época, fazendo da mulher o símbolo de resistência e de 

ousadia. Também ousadas e destemidas, contestadoras da ordem social e muitas vezes 

selvagens, são algumas personagens lygianas nas quais se fazem representados aspectos 

essenciais do dionisíaco propagado pelo dionisismo grego e recuperado esteticamente pela 

escritora brasileira. 

O universo ficcional lygiano, em sua variedade de tipos femininos, além de nos 

apresentar mulheres cujos comportamentos presentificam esteticamente o menadismo, também 

nos coloca diante de um tipo feminino diferenciado, diretamente ligada ao dionisíaco, mas 

explorado de modo bastante complexo. Estamos falando das quatro personagens chamadas 

Dionísia, quatro mulheres pertencentes a diferentes textos, escritos em diferentes épocas, mas 

que guardam traços específicos em comum. A elas também concederemos atenção por 

entendermos que, como as mênades, seu valor é de sua importância para a poética dionisíaca 

lygiana.   

Em seus enredos fortemente marcados pela presença de personagens femininas, Lygia 

Fagundes Telles, em sua poética dionisíaca, não se comprometeria especificamente com a 

representação do universo feminino, mas com a representação de uma consciência de mundo 

para a qual a atuação feminina foi e continuará sendo de suma importância. Em oposição à 

supremacia do discurso racional apolíneo, construído sobre pavimento aristocrático patriarcal, 

a mulher se impõe, lutando por si e pelos outros, assumindo o posto de porta-voz da “boa nova” 

dionisíaca. Estabelecendo pontes com o menadismo grego, dedicaremos esse momento da 

pesquisa à abordagem de personagens femininas nas narrativas da ficcionista brasileira.  

3.1.2. Antes do baile verde 

É um baile verde, as fantasias têm que ser verdes, tudo verde (Lygia Fagundes Telles) 
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Dentre as coletâneas de contos publicadas por Lygia Fagundes Telles, Antes do baile 

verde (1970) possui lugar de destaque. Composta por dezoito narrativas, a obra reúne aqueles 

textos mais explorados pelos estudos que versam sobre a criação poética lygiana. Tamanha 

importância fez com que a composição da obra em si se tornasse tema abordado em tese de 

doutoramento139. Dá título ao livro o conto homônimo “Antes do baile verde” que originalmente 

foi publicado na primeira edição de O jardim selvagem, de 1965.   

Não recorremos ao título da narrativa lygiana para nomear esta seção do trabalho 

gratuitamente. Para nós, o enredo desse texto descreve uma situação que guarda grande 

semelhança com certo episódio marcante do mito dionisíaco, circunstância reveladora de 

fatores importantes sobre o culto e o rito dionisíacos. Nos eventos descritos, no simbolismo das 

imagens e, em especial, no sentido das decisões das personagens,  reconhece-se a aura 

dionisíaca, regendo todo o contexto de vida representada no enredo que, como atmosfera 

trágica, expõe dualidades contrastivas como dor e alegria, morte e vida, dinamismo e quietude, 

ruído e silêncio.  

A partir da situação episódica descrita no texto, estabeleceremos paralelo com os 

festivais dedicados a Dioniso, divindade que, como deus da árvore, da vegetação e da orgia, 

seria também o deus de um baile verde. Nesse contexto de culto e de celebração, selecionaremos 

traços comportamentais típicos das festividades dionisíacas e, considerando sua carga 

semântica, investigaremos como elas são atualizadas neste e em outro enredo de Lygia 

Fagundes Telles. Para nossa análise, além da narrativa citada, faremos alusão aos contos 

“Dolly” e “As pérolas”. 

Narrado em terceira pessoa, “Antes do baile verde” descreve o curto espaço de tempo 

que Tatisa e Lu, patroa e empregada, gastam para se aprontar e sair para a festa de carnaval. A 

situação, inicialmente tida como banal, adensa-se quando, em meio ao diálogo das duas 

mulheres, o leitor descobre que, em um dos quartos do apartamento, o pai de Tatisa, vitimado 

por uma doença, está à beira da morte. Nesse ponto, a dualidade de valor estabelecida entre o 

dinamismo da festa carnavalesca na rua vizinha e a imobilidade do cômodo da casa onde o 

homem se encontra quase morto configura a duplicidade trágica da condição humana, 

                                                           
139 Em A Construção de Lygia Fagundes Telles: edição crítica de Antes do Baile Verde, publicado em 2016 pela 

Edufal, o pesquisador e escritor Nilton Resende desenvolve uma análise das sucessivas reedições dessa obra, trata-

se do estudo de maior amplitude acerca do livro lygiano, trabalho desenvolvido como tese de doutoramento. 
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colocando  Lu e Tatisa a meio caminho da polaridade máxima da existência, isto é, elas estavam 

literalmente entre a vida e a morte.  

Se, por um lado, os aspectos circunstanciais da narrativa mostram-se triviais, podendo 

ser descritos rapidamente em poucas palavras, por outro, a profundidade dos temas e a 

densidade da atmosfera criada pela escritora são tão complexos a ponto de ser impossível, neste 

momento da pesquisa, nos debruçarmos sobre tantas possibilidades de análise. Por isso, 

circunscreveremos nosso olhar ao dionisíaco ali identificado. Da janela de casa, Tatisa e a 

empregada doméstica Lu assistiam à passagem do bloco de carnaval que, em sua diversidade 

de cores e de indivíduos, assemelhava-se ao tíaso dionisíaco:  

O rancho azul e branco desfilava com seus passistas vestidos à Luís XV e sua 

porta-estandarte de peruca prateada em forma de pirâmide, os cachos 

desabados na testa, a cauda do vestido de cetim arrastando-se enxovalhada 

pelo asfalto. O negro do bumbo fez uma profunda reverência diante das duas 

mulheres debruçadas na janela e prosseguiu com seu chapéu de três bicos, 

fazendo rodar a capa encharcada de suor (TELLES, 2009a, p.57) 

 

Passado o bloco carnavalesco, as duas mulheres voltaram-se para o interior da casa e 

continuaram a se preparar para que também pudessem pular o carnaval. Antes de sair, porém, 

precisavam terminar a confecção da fantasia de Tatisa que, para participar de um baile temático, 

não tinha conseguido ainda finalizar sua roupa, por isso, usou de sua posição de patroa, para 

fazer com que a outra a ajudasse. Lu já se encontrava praticamente pronta, mas como 

funcionária de Tatisa, foi obrigada a ceder ao pedido da patroa, participando ativamente da 

elaboração final da fantasia verde que a outra precisava terminar.  

— Estou atrasadíssima, Lu! Essa fantasia é fogo… Tenha paciência, mas 

você vai me ajudar um pouquinho.  

— Mas você ainda não acabou?  

Sentando-se na cama, a jovem abriu sobre os joelhos o saiote verde. Usava 

biquíni e meias rendadas também verdes.  

— Acabei o quê! Falta pregar tudo isso ainda, olha aí… Fui inventar um raio 

de pierrette dificílima! (2009a, p.58) 

 

As duas mulheres trabalhavam e, enquanto isso, discutiam sobre a situação do pai de 

Tatisa. Ele estava à beira da morte e a filha demonstrava sentir peso na consciência por querer 

sair para se divertir deixando, em casa, o moribundo. Durante todo o tempo da conversa, Tatisa 

gastou mais seu tempo bebendo uísque do que participando do trabalho de finalização de sua 

roupa. A certa altura, depois ouvir de Lu a opinião segundo a qual o pai realmente estava mal, 

podendo morrer naquela noite, a patroa responsabilizou o médico pela situação e acabou 
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pedindo para que a funcionária desistisse de sair e ficasse no apartamento cuidando do doente, 

mas a empregada se recusou. 

 

A jovem levantou-se. Fungou, andando rápido num andar de bicho na jaula. 

Chutou o sapato que encontrou no caminho.  

— Aquele médico miserável. Tudo culpa daquela bicha. Eu bem disse que não 

podia ficar com ele aqui em casa, eu disse que não sei tratar de doente, não 

tenho jeito, não posso! Se você fosse boazinha, você me ajudava, mas você 

não passa de uma egoísta, uma chata que não quer saber de nada. Sua egoísta!  

— Mas, Tatisa, ele não é meu pai, não tenho nada com isso, até que ajudo 

muito sim senhora, como não? Todos esses meses quem é que tem aguentado 

o tranco? Não me queixo porque ele é muito bom, coitado. Mas tenha a santa 

paciência, hoje não! Já estou fazendo demais aqui plantada quando devia estar 

na rua. (2009a, p.63) 

 

Apesar de a roupa ser de Tatisa, Lu é quem realmente se comprometeu com o término 

do saiote, ela tinha sua atenção toda voltada para o trabalho. A patroa, porém, a quem mais 

interessaria o serviço, ficou a fazer comentários sobre o estado do genitor e, enquanto isso, 

parava várias vezes para tomar uísque. Mesmo comprometida com o término do saiote, Lu 

dedicava-se à conversa com a patroa e não temia expressar sua opinião sobre o estado de saúde 

do idoso, chegando a afirmar que ele estava realmente prestes a morrer.    

— Você acha, Lu? 

— Acha o quê? 

— Que ele está morrendo?  

— Ah, está sim. Conheço bem isso, já vi um monte de gente morrer, agora já 

sei como é. Ele não passa desta noite. (2009a, p.59) 

 

A moça, toda vestida de verde, se revoltou contra a opinião exposta pela empregada, 

afinal aquela sentença de morte a fez sentir-se ainda pior, aumentando sua responsabilidade de 

filha. Ela tinha consciência dos valores morais que pesavam sobre seus ombros, normas e 

padrões que exigiam dela dedicação total àquele pai em risco de morte. Mas ela evitou ceder, 

sua prioridade era o carnaval, afinal no ano anterior ela não tinha podido festejar por causa de 

uma gripe que a deixou acamada. Sendo assim, no momento atual o mais importante era a sua 

vida e não a vida do velho pai: “−Há meses que venho pensando nesse baile. Ele viveu sessenta 

e seis anos. Não podia viver mais um dia?” (2009a, p.64). Semelhante ao que acontecia com as 

mênades dionisíacas, aquele festejo era mais do que uma mera comemoração, era um chamado 

à vida, a uma vida diferente daquela do cotidiano. Como pertencente ao séquito dionisíaco, 

Tatisa sentia-se convocada a celebrar a vida, por isso nada a faria desistir de seu carnaval, esse 

evento que tanto se assemelha aos festivais dionisíacos. 
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A única saída para a mulher foi tentar convencer Lu a ficar ali, cuidando do velho, mas, 

diante da veemente negativa da empregada, Tatisa  recorreu ainda a uma espécie de suborno, 

oferecendo a Lu um vestido e sapatos para que a funcionária aceitasse a proposta, o que também 

não funcionou, pois Lu, além de pronta, estava ansiosa para festejar. Além do desejo de se 

entregar à festa, outro motivo fez a funcionária recusar as investidas da patroa. Em vários 

momentos, ela se referiu ao namorado Raimundo que estava esperando por ela para saírem 

juntos e, segundo suas palavras, ele era um homem que não gostava de esperar, por isso a 

mulher se mostrava aflita com o término da fantasia de Tatisa, algo que lhe tomou tempo, 

atrasando seu encontro com o namorado.  

A certa altura do conto, Tatisa também se deteve ao trabalho e, com o exercício ritmado 

das duas, a peça acabou ficando pronta, para que a jovem pudesse vesti-la e ficasse 

completamente pronta para o baile verde. Antes de saírem, elas ainda têm tempo de 

experimentar um pouco de remorso, suspenderam suas ações e apenas compartilharam o peso 

da situação antes de, repentinamente, optarem pelo distanciamento imediato daquela situação.  

No topo da escada ficaram mais juntas. Olharam na mesma direção: a porta 

estava fechada. Imóveis como se tivessem sido petrificadas na fuga, as duas 

mulheres ficaram ouvindo o relógio da sala. Foi a preta quem primeiro se 

moveu. A voz era um sopro:  

— Quer ir dar uma espiada, Tatisa? 

— Vá você, Lu…  

Trocaram um rápido olhar. Bagas de suor escorriam pelas têmporas verdes da 

jovem, um suor turvo como o sumo de uma casca de limão. (2009a, p.66) 

 

Ali, a poucos passos do quarto onde reinava a imobilidade da morte, as duas mulheres 

se posicionaram. Elas sentiam a carga negativa que emanava daquele ambiente dominado pelo 

silêncio e pela quietude, mas vinha do lado de fora da casa algo que se contrapunha àquela aura 

mortuária: “O som prolongado de uma buzina foi-se fragmentando lá fora. Subiu poderoso o 

som do relógio. Brandamente a empregada desprendeu-se da mão da jovem” (2009a, p.66). 

Assim como os ruídos ensurdecedores do séquito dionisíaco, o som da buzina e, em seguida, o 

do relógio trouxeram de volta movimento e dinamismo, lembrando-as de que havia vida 

vibrante fora dali. Ao desprender-se da mão de Tatisa e descer as escadas, Lu se libertou daquela 

circunstância e se afastou dali encaminhando-se para sua noite de carnaval com Raimundo. 

Com o pretexto de conversar com Lu, Tatisa a seguiu, deixando para traz a casa dentro da qual 

o destino do velho pai parecia estar traçado, ele provavelmente iria morrer. A imagem final, 

com as lantejoulas que se desprendem do saiote e resvalam pelo chão, além de bela e poética, 
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também sugere o desapego com que a moça deixa para trás tanto as lantejoulas caídas quanto o 

pai moribundo.   

Foi descendo a escada na ponta dos pés. Abriu a porta da rua.  

— Lu! Lu! — a jovem chamou num sobressalto. Continha-se para não gritar. 

— Espera aí, já vou indo! 

E apoiando-se ao corrimão, colada a ele, desceu precipitadamente. Quando 

bateu a porta atrás de si, rolaram pela escada algumas lantejoulas verdes na 

mesma direção, como se quisessem alcançá-la. (2009a, p.66) 

Tanto o bloco carnavalesco que desfilava na rua quando inicia o texto quanto o baile 

verde para o qual Tatisa se prepara  podem ser lidos como alusão às festas e aos festivais 

dionisíacos, não necessariamente pelos elementos que os compõem, mas, em especial, por 

desempenharem impacto sobre as personagens, instaurando uma atmosfera na qual se altera o 

sentido das relações entre os indivíduos uns com os outros e com o mundo circundante. 

Arrebatados pela essência dionisíaca, esses seres se rendem ao chamado da vida e vão festejar, 

desdenhando seus compromissos sociais e éticos, situação em que os valores e interditos 

culturais são suspensos.   

Em nossa pesquisa de mestrado, Fios de vida. Tramas de história (2009), cujo objeto 

de estudo também foi a obra de Lygia Fagundes Telles, o conto “Antes do baile verde” fez parte 

do corpus estudado. Naquele momento, nosso olhar se deteve à narrativa lygiana, estudando 

nela o simbolismo que ligava as duas personagens do conto às antigas tecelãs mitológicas, pois, 

enquanto conversavam, as duas mulheres terminavam o saiote que Tatisa usaria para ir ao baile, 

atividade que, simbolicamente, retoma o trabalho de tessitura tão comum ao universo feminino 

dentro da cultura ocidental, situação frequentemente reproduzida no universo poético lygiano. 

Continuamos insistindo na relação entre as duas personagens e as tecelãs míticas, mas, desta 

vez, as consideraremos numa perspectiva que as vincula diretamente ao mito de Dioniso. 

No estudo de outrora, não instauramos relação entre o fio e o mito de Dioniso, tal 

possibilidade surgiu somente quando, para a pesquisa aqui desenvolvida, líamos as variantes 

do mito dionisíaco e fomos surpreendidos pelo episódio das Miníades, as tecelãs que se 

recusaram a participar do rito em honra ao deus. A partir daí, tornou-se imprescindível para nós 

retomar a temática, concedendo-lhe novo tratamento, algo que dialogasse intimamente com a 

pesquisa agora desenvolvida. Desse episódio entre Dioniso e as Miníades, estabeleceremos a 

dualidade opositiva a partir da qual analisaremos a imagem dessas duas tecelãs no conto 

lygiano, contexto em que também o dionisíaco se irrompe em oposição aos ofícios de tessitura, 

outro elemento a confirmar a força dionisíaca na escrita da autora.   
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Entre os inumeráveis exemplos de tecelãs registrados em nossas histórias, voltaremos 

nossa atenção para aquelas que ousaram desdenhar o culto de Dioniso, concedendo maior 

importância ao trabalho de fiação. Não há um mito específico a narrar a história dessas três 

mulheres, na realidade, o episódio relativo a elas pode ser considerado como pertencente 

originalmente ao mito de Dioniso. Com o propósito de expor o conteúdo dessa passagem acerca 

das filhas de Mínias, outra vez recorreremos às palavras do mitólogo Junito Brandão que assim 

se refere às personagens mitológicas: 

 

As Miníades, isto é, Leucipe, Arsipe e Alcítoe ou Alcatóe eram as três filhas 

do rei Mínias, rei de Orcômeno. Seu mito é de ordem didática: tem por escopo 

mostrar como Dioniso castiga os que lhe desprezam o culto. Conta-se que, 

durante uma festa em honra do deus, enquanto todas as mulheres de Orcômeno 

percorriam as montanhas, no rito denominado ὀειϐάσια (oreibásia), vale dizer, 

“ação de percorrer montanhas em procissão”, dançando freneticamente, as três 

irmãs permaneceram em casa, fiando e bordando. Subitamente, porém, uma 

parreira começou a crescer em torno dos tamboretes em que elas se sentavam 

e do teto corriam leite e mel. Clarões misteriosos surgiram por toda a casa e 

feras invisíveis rugiam, ao mesmo tempo em que se ouviam sons agudos de 

flautas e a cadência surda dos tambores. Transtornadas, as Miníades foram 

atacadas de loucura e tendo agarrado o pequeno Hípaso, filho de Leucipe, o 

despedaçaram, tendo-o tomado por um veadinho. Em seguida, coroando-se de 

hera, juntaram-se à outras mulheres nas montanhas (BRANDÃO, 2001, p. 

125) 

 

De imediato, a situação descrita parece apontar para uma atitude extremada do deus do 

vinho ao castigar de modo tão intenso as tecelãs, afinal as três mulheres nada fizeram a não ser 

se recusar a participar dos festejos, optando apenas por continuar seu trabalho. Mas é necessário 

entendermos melhor o valor do comportamento dessas mulheres e, em especial, o sentido da 

punição dionisíaca. Mais do que meras tecelãs, as Miníades eram filhas de um rei e isso as 

tornava membros da elite social, classe que, como foi discutido em outro momento, se recusava 

a reconhecer Dioniso devido a seu caráter campesino e primitivo. Não bastasse isso, outro 

aspecto contribui para que a fúria do deus seja ainda maior, justificando a punição que ele impôs 

às três irmãs.  

Dioniso é o deus das mulheres, seu cortejo é composto especificamente por indivíduos 

do sexo feminino, elas são as suas fiéis mênades. O deus se compadece diante da situação que 

elas vivenciam dentro daquele contexto cultural, vendo-as submissas à força patriarcal que as 

oprime, limitando seu viver e seus instintos. Os festejos dionisíacos constituíam ruptura com 

essa insatisfatória circunstância, permitindo um momento de delírio sagrado, cura temporária 
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para esse mal social. Desprezando a celebração dionisíaca, as Miníades concedem maior valor 

ao ofício da tessitura, símbolo de aprisionamento da mulher e à contribuição dela para a 

manutenção da ordem e do equilíbrio da pólis. Isso soa como traição ao deus das bacantes, para 

quem a “lã não devia ser preparada, no seguimento do convite feito pelo deus às mulheres para 

que abandonassem os trabalhos domésticos” (SERRA, 1989, p. 70) e, descumprindo essa 

ordem, as Miníades condenam a si mesmas, sendo castigadas de maneira tão feroz.  

Não encontramos essa oposição entre Dioniso e a fiação apenas no episódio mítico 

relativo às Míníades. Essa imagética foi retomada em As bacantes (405 a.C.), tragédia escrita 

por Eurípedes, onde identificamos dois momentos nos quais é sugerida essa conflituosa relação. 

Retirado da segunda estrofe do Párodo, o trecho a seguir indica o habitual comportamento 

feminino diante da irrupção dionisíaca, isto é, o abandono dos teares e a entrega total à 

oreibásia140: “Para os montes, Brômio141 conduzirá os tíasos, para os montes onde os espera a 

feminil tropel, que os fusos, os teares desertou sob o aguilhão de Baco” (EURÍPEDES, 2010, 

p. 22, grifo nosso).

Ao contrário do que fizeram as princesas filhas de Mínias, as mulheres presentes na 

tragédia euripidiana abandonam seu ofício e seguem o cortejo do deus. Nem mesmo as nobres 

resistem ao chamado de Dioniso, pois, entre as mênades entusiasmadas, estava Ágave, filha de 

Cadmo e mãe de Penteu. Na passagem descrita, parte de Ágave a atitude mais selvagem e 

desregrada, quando, sob o efeito da manía dionisíaca, ela participa do esquartejamento do 

próprio filho e, pensando estar lidando com um animal, corta-lhe a cabeça levando-a para o 

palácio para apresentá-la como troféu. Ainda sem consciência de seu ato, ela se vangloria diante 

de seu pai Cadmo, oferecendo a ele a cabeça do suposto animal e proferindo as seguintes 

palavras nas quais, mais uma vez, há a alusão ao tear. 

Ágave ‒ Pai, podes exultar em teu supremo orgulho: geraste as filhas mais 

intrépidas que algum mortal jamais gerou! Digo-o de todas, e de mim, para 

além das outras, que abandonei fuso e tear, para subir mais alto, e com minhas 

inermes dar caça às bestas ferozes. E vês que em braços trago a prova de meu 

valor ‒ que pregada seja aos muros do teu palácio. Tu, meu pai, recebe-a em 

tuas mãos. Orgulha-te com estes despojos, a teus amigos oferece um regalo, 

pois feliz, feliz és tu, porque tais façanhas podemos cometer (EURÍPEDES, 

2010, p. 22, grifo nosso). 

140 A oreibasía, ou “dança das montanhas”, realizava-se à noite, no auge do inverno. Ao que tudo indica, envolvia 

uma certa dose de risco e de exposição a perigos (KRAUSZ, 2003, p.30). 
141 Brômio era um dos nomes pelos quais Dioniso era chamado, uma espécie de avatar do deus assim como 

também o são Íaco, Iacar e Zagreu. 
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De acordo com as palavras da mulher, ela e suas irmãs eram dignas de orgulho 

justamente por atenderem ao chamado de Dioniso, deixando para trás o trabalho de tessitura, 

comportamento que as diferencia das Miníades, mas que, como se percebe, não a livrou de 

destino tão trágico quanto o das três irmãs. Vale dizer que a atitude de Ágave, embora seja 

motivada por Dioniso, não decorre de punição do deus contra ela, mas contra o filho dela, 

Penteu. 

Se, num primeiro momento, Tatisa e Lu se aproximam da imagem das Miníades, 

estando presas ao trabalho de fiação enquanto lá fora o festejo dionisíaco acontece, num 

segundo momento, elas se aproximam das mênades, rendendo-se ao chamado do deus e 

deixando para trás os interditos sociais. Em oposição às Míníades, confinadas ao tecer infinito, 

Tatisa e Lu impõem limite ao trabalho, fazendo escolha diferente daquela das personagens 

míticas, mas há motivos que justifiquem a postura delas.  

No conto lygiano, dois elementos do episódio mítico são retomados, mas assumem novo 

sentido, determinando a atitude das personagens da escritora. O primeiro deles é a influência 

direta do festejo dionisíaco sobre as duas mulheres, denunciada pelas duas referências aos sons 

que, como avatares da música dionisíaca, seduzem as personagens, impelindo-as a sair daquele 

ambiente onde reina a quietude e incentivando-as a ir em direção ao dinamismo da festa. 

Dioniso, de acordo com Nietzsche, é a figuração da música, da arte primordial para a qual não 

há forma, mas que encanta e domina nossa essência. Tanto no mito das Miníades quanto no 

texto lygiano, são feitas alusões ao universo sonoro dionisíaco, aproximando as duas realidades 

textuais.  

Na passagem mítica, enquanto as Miníades sofriam o impacto do castigo imposto por 

Dioniso, “se ouviam sons agudos de flautas e a cadência surda dos tambores”, neste caso, esse 

referencial sonoro é parte da manifestação intempestiva e selvagem do deus, contribuindo para 

o delírio a que ele submete aquelas que o rejeitam. Em “Antes do baile verde”, enquanto as 

duas mulheres conversam, elas ouvem manifestações festivas que vêm das ruas, duas situações 

em que trechos de músicas, de certo modo, ressoam no interior das personagens, traduzindo 

sentidos específicos da essência dionisíaca e incitando-as a caírem no delírio festivo.  

Um carro passou na rua, buzinando freneticamente. Alguns meninos puseram 

se a cantar aos gritos, o compasso marcado pelas batidas numa panela: A coroa 

do rei não é de ouro nem de prata…(TELLES, 2009f, p.59) 

 

Ouvia com expressão deliciada a música de um bloco que passava já 

longínquo. Cantarolou em falsete: Acabou chorando… acabou 

chorando…(TELLES, 2009f, p.60) 



209 

No primeiro caso, a música faz alusão a um rei cuja coroa não tem mais valor, 

questionamos se seria o peso da coroa de Mínias que não tem mais influência sobre as atuais 

tecelãs, neste caso, simbolizando pouca influência que o discurso patriarcal tem agora sobre o 

universo feminino. Já o segundo trecho parece antecipar o pranto da filha que, 

independentemente de ir ou não ao baile, chorará a morte do pai.  

Agindo sobre as mulheres, a música as impulsiona a participar do festejo, ambas saem 

de casa, abandonando o que as vincula a qualquer tipo de aprisionamento. Assumem a 

identidade de mênades e se entregam ao culto do deus do vinho. Como tantas outras mulheres 

da obra lygiana, essas personagens retomam a ousadia e a experiência religiosa libertadora das 

seguidoras de Dioniso.  

Há de se notar também, no texto, a situação frágil do pai de Tatisa. Sem voz e à beira 

da morte, ele simboliza a decadência do discurso patriarcal de essência apolínea, sem nenhum 

poder sobre as figuras femininas em questão. Ao contrário das Miníades, cujo pai era um 

poderoso rei, ao qual elas se submetiam em respeito e por obrigação, Tatisa se vê em 

circunstâncias menos opressivas, pois a voz de seu pai sequer se faz ouvir no texto, ele é apenas 

uma presença tímida, quase uma sombra.  

Não bastasse isso, a contextualização dionisíaca instaura a subversão dos valores 

sociais. Tatisa sente-se livre para sair e deixar o pai ali doente, o que, aos olhos da sociedade, 

constituiria um ato imperdoável, mas é próprio do dionisíaco a transgressão de todos os valores, 

principalmente os de ordem familiar: “É preciso inscrever a transgressão no quadro mais amplo 

de um desaparecimento geral das diferenças: as hierarquias familiares e sociais são 

temporariamente suspensas ou invertidas, os filhos não obedecem mais seus pais, os 

empregados a seus patrões, os vassalos e seus senhores” (GIRARD, 1990, p.153). Dentro da 

atmosfera de subversão instaurada pelo dionisíaco, o genitor se torna, na verdade um estorvo 

do qual Tatisa precisa se livrar para, só assim, poder aproveitar o seu merecido carnaval. 

Em sintonia com a aura dionisíaca imposta pelo carnaval, as duas mulheres transgridem 

leis e valores caros à cultura, desestabilizam os códigos de conduta e as hierarquias sociais. Lu, 

como empregada, não se submete totalmente a Tatisa, ela não é mais uma mera funcionária, 

por isso contesta a patroa, se nega a seguir ordens e ousa profetizar a morte do pai da mulher 

para quem trabalha. Tatisa, em seu desrespeito a preceitos culturais de ordem familiar, nega 

suas supostas responsabilidades de filha, desdenhando os elos sanguíneos entre ela e o homem 
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agonizante. A esse respeito, é inevitável não estabelecer a oposição flagrante entre a trágica 

Antígona e Tatisa. O destino trágico da personagem de Sófocles deriva exatamente do seu 

apego aos laços culturais sanguíneos, ela perde sua vida, mas consegue promover a justiça 

segundo sua consciência e sua crença nos valores estabelecidos pelos vínculos familiares. No 

extremo oposto, encontra-se a personagem lygiana cuja atitude denota compromisso 

unicamente com o viver intensamente sua vida sem o pesado fardo dos valores culturais.  

Em vez de desprezarem Dioniso, como outrora fizeram as Miníades, as personagens do 

conto rejeitam os fundamentos da tradição patriarcal, machista e, muitas vezes, misógina, 

cultura corporificada nesse homem doente e prestes a morrer. Como bacantes, as duas se 

entregam ao culto de Dioniso sem cometer o erro grotesco daquelas que ousaram resistir às 

forças da natureza e, graças a isso, foram punidas tornando-se loucas e, mais tarde, sendo 

transformadas em animais. Em “Antes do baile verde”, seguindo a tendência dos enredos 

lygianos, prevalece o dionisíaco como vertente alternativa ao domínio da ordem apolínea.  

Relativo ao culto orgiástico dionisíaco, em seu caráter violento expresso pelo rito 

sacrificial, torna-se simbólico o destino de Dolly, personagem coadjuvante do conto homônimo. 

Embora o título da narrativa seja “Dolly”, a protagonista e narradora do texto é, na realidade, 

outra moça chamada Adelaide. Ela pertence a uma família tradicional da qual herdara estilo de 

vida comedido, o que fica comprovado pelos seus atos bem metódicos e pelos traços de sua 

personalidade sistemática, gostando de suas coisas bem cuidadas e arrumadas.  

Por morar com uma colega que muito pouco respeita a sua privacidade, ela resolveu se 

mudar e, no jornal, encontrou o anúncio de uma moça que procurava alguém com quem dividir 

a casa onde morava, Adelaide imediatamente entrou em contato para saber mais informações. 

A conversa telefônica com a outra jovem foi um pouco desconcertante, Adelaide percebeu 

imediatamente a personalidade forte e ousada da interlocutora que se apresentava como Dolly. 

Cedendo à insistência da garota, a narradora aceitou visitar a casa no mesmo dia. Assim que 

conheceu Dolly, impressionou-se com a beleza da moça, mas, ao perceber algumas posturas 

dela, Adelaide entendeu a impossibilidade de compartilharem o mesmo espaço, pois ambas 

possuíam visões de mundo bem distintas, elas viviam realidades que destoavam completamente 

uma da outra: “A moça é apressada e eu sou lenta, pensei enquanto entrava no quarto” 

(TELLES, 2009c, p.17). 

Só assim ela compreendeu o quadro de horror diante do qual se encontrava, nesse 

momento ocorreu o inesperado, ela foi marcada pelo acontecimento, tornando-se cúmplice 
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daquela situação: “Continuei ali sem poder me mexer, só respirando, respirando até que de 

repente empurrei a garrafa para o lugar de onde tinha vindo e acho que foi nessa hora que a gota 

retardada de sangue pingou do colchão na minha luva” (2009c, p.14). 

Na narrativa lygiana, não há descrição precisa de como teria sido a festa em que Dolly 

fora morta, sabe-se somente que fora regada a muito álcool e drogas, pois Adelaide, apesar de 

não entender que são drogas, se depara com os restos da substância dentro da cabeça da Maria 

Antonieta.  

Na morte da moça durante a festa, é possível perceber certa relação com o rito dionisíaco 

que, em sua origem mais remota tinha, no sacrifício humano um de seus fundamentos. Há 

indícios de que, em sua versão mais selvagem e primitiva, uma das bacantes era sacrificada em 

honra de Dioniso, o que podemos relacionar à situação retratada no texto lygiano. Em sua 

jovialidade rebelde e vivaz, Dolly demonstrava ser uma mênade que, em nome da própria vida 

de rebeldia e desregramento que seguia, foi sacrificada, sendo morta com uma garrafa de 

cerveja introduzida em sua vagina. Sua morte, porém, não foi em vão, pois, com sua morte, a 

vida de Adelaide se metamorfoseia.   

Assim como no rito, quando o entusiasmo das demais mênades dependia do sacrifício 

de uma delas, no conto, é a morte de Dolly que aciona uma nova perspectiva de vida para 

Adelaide, libertando-a de sua condição de menina interiorana metódica e recatada, 

transformação que será discutida mais adiante quando nos voltarmos para a questão da 

memória, momento em que o texto será novamente retomado.   

 

 

3.1.3. As Dionísias 

“Dionísia servindo café, a carapinha assentada, o avental preto, o das festas. Desolada e conformada...” (As 

horas nuas, Lygia Fagundes Telles). 

 

Em seu Dicionário Mítico-Etimológico, Junito Brandão (1991, 286), comentando a 

gama de variações dialetais do nome Dioniso (Διόνυσος), enumera algumas das possíveis 

variantes, citando inclusive a forma Diônysus (Διώνυσος), empregada por Homero em suas 

raríssimas alusões ao deus. Aproveitando o ensejo, o pesquisador explica a situação do 

vocábulo Dionísio (∆ιονύσιος), substantivo comumente usado no nosso país como substituto 

de Dioniso, nome que, em muitos contextos, é até mais conhecido e popular do que o original 

Dioniso. No entanto, segundo a exposição de Brandão, o termo, na realidade, é uma forma 
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adjetiva cujo significado seria “que se refere a Dioniso”, vocábulo comum a partir do século V 

a.C., designativo de pessoas devotas ao deus ou dos festivais a ele dedicados, mas que não era 

usado como forma nominal para se referir à divindade em questão.   

Também relativa ao campo linguístico é a explicação que C. Kerényi (2002) faz a 

respeito do adjetivo dionisíaco, sinônimo de Dionísio, pois ambas as formas se referem ao que 

é próprio do deus. Entretanto, ao contrário de Dionísio ‒ que era empregado apenas como 

adjetivo ‒, Kerényi sustenta que o termo dionisíaco foi um adjetivo também usado como 

substantivo e, no plural, referia-se a festivais de culto e celebração ao deus da tragédia: “(...) o 

‘dionisíaco’ era vivenciado nas ‘Dionísia’. O singular era empregado para a designação de 

qualquer das particularidades concretas que constituíam o elemento dionisíaco do festival” 

(2002, p.118). Para além da abordagem de caráter etimológico, Kerényi, em seu livro Dioniso, 

propõe uma análise que parte da linguagem para alcançar evidências de cunho histórico, 

revelando importantes aspectos do dionisismo no seio cultural grego, descrevendo 

minuciosamente a resistência do povo helênico a Dioniso e ao dionisíaco.   

Vem de Heródoto (485-420 a. C.) a firmação de que Dioniso foi o último deus conhecido 

pelos habitantes da Grécia, o que as descobertas do século XX deixaram claro se tratar de um 

engano, pois elas comprovam quão antigo é esse deus campesino, famoso no mundo agrário, 

mas pouco conhecido na pólis, onde chegou tardiamente. A imprecisão de vários aspectos sobre 

Dioniso e o dionisismo é uma regra nos estudos voltados para o desvendamento dos silêncios e 

das sombras relativos ao deus e ao seu culto no seio cultural helênico. Principalmente no tocante 

à chegada tardia de Dioniso à mitologia daquele povo, verdadeiro mistério, considerando o fato 

de ser bastante remota a origem do culto dionisíaco. 

De onde vem essa contradição? Certamente porque o caráter peculiar do culto 

de Dioniso (possessão, ritos de orgia, excursões pela montanha) sempre fez 

dele, como veremos, um deus à parte, um deus mais do povo que da 

aristocracia (Homero não lhe atribui quase nenhum papel), portanto, durante 

muito tempo menos prestigiado que os outros deuses do Olimpo. (MOREAU, 

2005, p. 240) 

 

Do ponto de vista político, esse deus sempre foi motivo de desconfiança e de receio já 

que sua essência comprometeria a ordem hegemônica da pólis: “As contradições do dionisismo, 

e sobretudo sua crueldade irreprimível, fazem com que ele seja dificilmente situado em um 

sistema político e explicam o papel subversivo de seu culto na sociedade grega” (LÉVY, 2005, 

p. 235). 
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Tendo já sido discutido ao longo de toda nossa exposição, evitaremos nos prolongar 

nessa discussão sobre o processo de domesticação dionisíaca comprovado historicamente de 

diferentes modos. Iniciaremos nossa análise nos debruçando especificamente sobre quatro 

personagens cujo valor dentro do universo poético lygiano é importantíssimo para nossa 

pesquisa, pois, por meio delas, vemos ser representada a domesticação do dionisíaco, ou seja, 

mais uma evidência para a defesa da poética dionisíaca lygiana. 

Antes mesmo do início de nossa pesquisa, quando a obra lygiana não era considerada 

ainda objeto de estudo, nos chamou a atenção o fato de a escritora ter nomeado quatro de suas 

personagens com o mesmo nome, quatro mulheres chamadas Dionísias. Pertencentes a obras 

diferentes, algumas escritas em períodos bem distintos, esses seres fictícios guardavam alguns 

pontos de contato entre si, aspectos que, naquele momento, não faziam muito sentido para nós. 

As Dionísias lygianas estão presentes em um conto, “As cerejas” (1961) e em três 

romances, Verão no aquário (1963), As meninas (1973) e As horas nuas (1989). Quando do 

início da pesquisa, essas personagens não nos despertaram grande interesse, sendo entendidas 

apenas do ponto de vista quantitativo, somente mais um elemento da obra lygiana que aludia 

ao universo dionisíaco, mas não apresentavam fonte profícua de análise.  

Esse nosso desinteresse se justificava pelo fato de considerarmos o nome Dionísia 

meramente como forma nominal feminina de Dioniso ‒ nesse caso, Dioniso e Dionísia eram 

vistos como dois nominativos dentro da língua grega, ou dois substantivos em português. 

Pareceu-nos equivocado estudar essas personagens entendendo-as como projeções ou 

atualizações da divindade grega, isso porque as Dionísias, além do nome, compartilhavam 

também traços bastante específicos que as distanciavam do deus: são mulheres simples que 

apresentam postura pacata e desempenham funções secundárias nos enredos, atuando como 

domésticas, seres femininos aprisionados aos espaços do lar, em situação de trabalho pesado e 

totalmente submissas a essa condição à qual não contestam. Outra marca em comum é o fato 

de serem negras. Referindo-se a essas personagens, Silva as interpreta como uma das 

manifestações de ironia lygiana, pois nenhuma delas “demonstra o mínimo traço dionisíaco em 

seu comportamento regrado”, entendendo as ocorrências como a retomada de uma mesma 

personagem tipo, a pesquisadora defende que “nota-se em sua trajetória de personagem uma 

exacerbação desse seu comportamento austero de texto a texto” (SILVA, 2009, p.162). Até 

aquele momento concordávamos com a opinião da especialista lygiana, mas houve um 

momento em que se alterou nossa visão sobre tais personagens.  
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Só mais tarde é que voltamos às personagens, concedendo-lhes importância justa, mas, 

para isso, foi necessária interpretação de ordem linguística e filológica. Para que pudéssemos 

analisá-las de modo adequado, substituímos a aproximação entre Dioniso e Dionísia, por outra 

que seria Dionísio e Dionísia, dualidade em que os dois termos são considerados como genitivos 

(adjetivo), denominando não o deus, mas o que é próprio dele. Como exposto no início dessa 

seção, Dioniso designa especificamente o deus que, além de imortal, carregará sempre consigo 

sua essência incólume. Sendo assim, o nome Dionísia não poderia com ele se relacionar. Por 

outro lado, Dionísio alude àquilo que pertence ao deus, a tudo que se refere ao seu mito e culto. 

Como feminino de Dionísio, o nome Dionísia tem muito a nos dizer, pois ele se torna 

representativo dos princípios dionisíacos que, a duras penas, foram adestrados pela força solar 

apolínea no decorrer do tempo: “Foi o povo apolíneo que colocou o instinto (Instinkt) 

superpoderoso em grilhões: ele subjugou o mais perigoso elemento da natureza, suas mais 

selvagens bestas” (NIETZSCHE, 2005, p. 13).  

Depois dessa mudança de perspectiva, a análise dessas Dionísias lygianas se tornou 

indispensável para nosso trabalho, pois, mais do que mera recorrência, elas trazem em sua 

constituição fictícia valor histórico e cultural, simbolizando, no plano estético, a real 

domesticação sofrida pelo ímpeto dionisíaco ao longo da história. Esses seres fictícios podem 

ser lidos como tecidos memorialísticos, isto é, testemunho da domesticação desse deus, símbolo 

do mais selvagem impulso de vida, elas são a memória do aprisionamento de uma força 

primordial.   

Antes de iniciar a análise dos textos, julgamos ser necessário nos deter, ainda que 

rapidamente, aos sentidos da palavra “domesticação”. Com esse vocábulo, almejamos encontrar 

o meio-termo entre o verbo “domesticar” e o adjetivo “doméstica”. Cada um dos dois termos

está, por diferentes motivos, vinculado ou ao mito de Dioniso ou às personagens lygianas. O 

verbo domesticar determina bem a busca por amenizar a potência das forças dionisíacas que 

entrariam na pólis. Já o adjetivo doméstica alude à função das personagens lygianas dentro do 

contexto social descrito pelos enredos da escritora. Optando por domesticação, alcançamos um 

substrato semântico do qual os dois universos comungam, em outras palavras, nos dois 

contextos há a domesticação ainda que se processe de modo e em tempos bem diversos.  

No tocante ao verbo domesticar, um dos dicionários mais populares de nosso idioma 

apresenta três acepções de sentido que são: “1- Tornar doméstico; adaptar (animal ou planta) à 

vida em associação com os seres humanos; 2-Amansar ou adestrar (animal selvagem); domar 

(FERREIRA, 2001, p. 244). Para o termo doméstico, os valores são outros: 1-Da, ou referência 
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à casa, à vida da família, familiar; 2- Que vive ou é criado em casa (animal); 3- Empregado 

doméstico (FERREIRA, 2001, p. 245). Ao optarmos pelo termo domesticação, evidenciamos 

não o ato em si, nem o resultado dele, mas o processo, isso porque a respeito do dionisíaco 

jamais se poderá considerar completo seu aprisionamento e adestramento; como força 

irreprimível que é, o dionisíaco se mostra sempre perseguido, mas nunca capturado e controlado 

totalmente, não, pelo menos, em sua vertente mítica.  

Na análise dos textos, por exemplo, as personagens Dionísias desempenham a função 

de domésticas, simbolizando um adestramento situacional e não essencial. Nelas está 

representada a domesticação de certa manifestação de força dionisíaca, não o adestramento de 

todo ímpeto, o que não priva o dionisíaco de se manifestar com toda sua potência irrefreável e 

plural em outros personagens do texto, como realmente acontece. Portanto, essas domésticas 

devem ser interpretadas como símbolos de um comportamento cultural que, em alguns 

momentos históricos e sobre algumas esferas sociais, conseguiu impor limites à pulsão 

dionisíaca.   

De imediato, para analisar essas personagens, deparamos com o problema de não 

podermos determinar exatamente qual teria sido a primeira Dionísia lygiana. Inicialmente 

consideramos ter sido aquela presente no conto “As cerejas”, isso porque tal narrativa foi 

publicada em 1961. No entanto, apesar de ter sido lançado em 1963, Lygia Fagundes Telles 

informa que o livro Verão no aquário foi escrito em 1960, obra onde também há uma 

empregada chamada Dionísia que, no caso, poderia já existir antes daquela trazida pela 

narrativa curta. De qualquer forma, por lidar com existências fictícias determinadas pelo 

nascimento editorial da obra, levaremos em consideração a data de publicação dos livros, 

fazendo com que a personagem romanesca, apesar de mais velha, conste como a segunda na 

ordem cronológica das obras.  

Personagem do conto “As cerejas”, a primeira das Dionísias surge com a publicação da 

obra Histórias escolhidas (1961). A narrativa tem como protagonista uma adolescente que, 

como muitas outras da obra lygiana, vive num ambiente de aspecto bucólico e habitado somente 

por figuras femininas. Na casa onde mora, a garota convive com duas outras mulheres, uma 

delas a menina chama de Madrinha e a outra é a empregada Dionísia que, apesar de ser a serviçal 

da casa, possui tamanha presença e valor, podendo ser considerada parte desse sistema familiar 

formado por três mulheres ‒ estrutura que dialoga diretamente com os grupos de mênades 

dionisíacas. 



216 

O equilíbrio desse universo compartilhado por elas é quebrado com a chegada de dois 

estrangeiros, Olívia e Marcelo ‒ a primeira é uma prima distante de Madrinha e o outro era  um 

primo da protagonista, rapaz por quem ela irá se apaixonar, mas viverá uma desilusão quando, 

supostamente, vê o garoto e a Tia Olívia nos braços um do outro. Como o enredo do conto já 

foi explorado em outro momento deste estudo (seção 2.1.3.), evitaremos fazer uma descrição 

detalhada, voltando-nos especificamente para a imagem de Dionísia.  

Narrativa memorialística, o texto se inicia com a narradora retomando suas lembranças 

do passado e, ao relembrá-las, chega a duvidar da existência daquelas imagens humanas e dos 

eventos já que, além de fazerem parte de um tempo distante, se encontram envoltas em uma 

aura de exotismo e de simbolismo feérico, típicos de uma narrativa maravilhosa. Logo no início 

do texto, é feita a primeira alusão à empregada, descrição em que se mostra evidente o 

compromisso de Dionísia com as suas funções domésticas, sempre ocupada com suas receitas.   

Aquela gente teria mesmo existido? Madrinha tecendo a cortina de crochê 

com um anjinho a esvoaçar por entre rosas, a pobre Madrinha sempre afobada, 

piscando os olhinhos estrábicos, “Vocês não viram onde deixei meus 

óculos?”. A preta Dionísia a bater as claras de ovos em ponto de neve, a voz 

ácida contrastando com a doçura dos cremes, “Esta receita é nova...”. Tia 

Olívia enfastiada e lânguida, abanando-se com uma ventarola chinesa, a voz 

pesada indo e vindo ao embalo da rede, “Fico exausta no calor...”. Marcelo 

muito louro - por que não me lembro da voz dele? - agarrado à crina do cavalo, 

agarrado à cabeleira de Tia Olívia, os dois tombando lividamente azuis sobre 

o divã. (TELLES, 2012, p.81, grifo nosso)

A Madrinha e seus bordados nos presentificam a figura das antigas tecelãs, imagens 

mitológicas presentes em inúmeras narrativas, figuras femininas como Aracne, Filomela, 

Ariadne e Penélope. Algumas das fiandeiras míticas eram dotadas de muito poder, como as 

fiandeiras do destino, as Parcas. Retomando aspectos da discussão presente na seção anterior 

deste estudo (3.1.2), é importante salientar que, na imagem da mulher tecelã, tem-se uma figura 

feminina que se opõe à mênade, fiel seguidora de Dioniso. Comprometidas com a tecelagem ‒ 

o bordado pode ser interpretado aqui, no conto, como ramificação da arte da tessitura, avatar

do ofício ao qual a vida feminina esteve durante muito tempo vinculada ‒, as Miníades se 

recusaram a prestar culto ao deus e, por isso, foram castigadas com a loucura. Na personagem 

chamada Madrinha, enxergamos o reflexo daquela antiga e tradicional mulher grega, 

comprometida com seu trabalho ininterrupto, não havendo tempo para participar do culto do 

deus. Conformada com sua sina, ela corporifica uma Penélope moderna.  
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Não bastasse esse simbolismo mítico ligado à imagem dessa tecelã, ocorre ainda a 

inserção de elementos do maravilhoso cristão, pois ela borda anjos, imagem bastante simbólica, 

em especial, na tradição judaico-cristã. Não se trata apenas de uma referência singela, podemos 

entendê-la em perspectiva mais profunda. Na referência ao universo angelical, traço marcante 

da cultura cristã, enxergamos nítida oposição aos preceitos dionisíacos, pois, em sua essência 

destituída de sexualidade e representativa de uma ascese exemplar, os anjos se vinculam muito 

mais a uma projeção de valores apolíneos, não enxergando as contradições e a profundidade do 

viver, por isso o fato de serem cegos. 

Intensificando ainda mais essa atmosfera feérica inusitada e heterogênea, há a doméstica 

negra chamada Dionísia, reportando-nos a uma divindade grega. Embora seu nome se relacione 

à figura do deus bêbado e desregrado, a empregada muito pouco possui da postura dionisíaca, 

a não ser sua tendência em se estabelecer a partir de contradições, o que fica sugerido pelo 

seguinte comentário da narradora: “a voz ácida contrastando com a doçura dos cremes”. 

Justamente por não apresentar traços comportamentais e nem expressar valores culturais em 

que se possa identificar o germe dionisíaco é que a imagem dessa personagem se enche de valor 

quando nos voltamos mais detidamente ao sentido de dois aspectos relativos a ela, são eles: 

trabalhar como doméstica e ser negra, marcas que analisaremos separadamente a seguir.  

O fato de Dionísia ser doméstica é bastante simbólico, relacionando-se, de diferentes 

maneiras, ao comportamento cultural de dominação da força dionisíaca. O termo com que se 

designa a profissão se impõe como primeiro indício a nos evidenciar tal interpretação, pois, no 

vocábulo “doméstica”, pode ser facilmente resgatado o sentido dicionarizado da palavra ligado 

à ação de adestrar, civilizar e tornar doméstico. Mas, para além desse indício linguístico, há 

outros de amplitude política e comportamental. 

Como trabalhadora, a personagem está submissa à ordem social e política, 

desempenhando função e, em decorrência dela, fazendo parte da hierarquia social. Dentro desse 

sistema, dividido em classes ou camadas, são estabelecidos valores a cada estrato social e 

decorre disso o valor dos indivíduos pertencentes a cada uma dessas esferas.  Dentro desse 

contexto, a profissão de doméstica, como muitas outras, está em posição desprivilegiada, sendo 

vítima de preconceitos e, até há pouco tempo, abandonada pela própria lei trabalhista que 

desconsiderava seus direitos. Dionísia pertence a um “nível inferior” àquele das pessoas para 

quem trabalha, sendo assim, na relação entre ela e a Madrinha, projeta-se a submissão do 

dionisismo aos caprichos e determinações da camada elitizada de quem apenas recebe ordens: 

“‒ Dionísia, traga uma aspirina, esta menina está com um febrão, olha aí!” (TELLES, 2012, 
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p.88). Oriundas de classes proletárias, as Dionísias lygianas retomam as antigas culturas

agrárias que, num passado primitivo, prestavam culto a esse deus de origem telúrica. Mas é 

dentro de nossa sociedade moderna que objetivamos analisar o sentido desses seres fictícios, 

percebendo de que modo, em sua construção, a escritora pode ter representado o processo de 

domesticação dionisíaca. 

Como indivíduo de baixa renda, submisso às imposições do sistema capitalista, Dionísia 

leva vida cotidiana e trivial, condição à qual ela não parece contestar ou revoltar-se contra: 

“Dionísia folheava tranquilamente um livro de receitas. Tirou um lápis da carapinha tosada e 

marcou a página com uma cruz” (2012, p.82). Em sua total submissão a esse contexto, a 

empregada opõe-se àquele traço de espontaneidade e de desregramento, características 

intrinsecamente dionisíacas. Se, a certa altura do conto, Dionísia faz um comentário crítico a 

respeito da chegada de Olívia, essa atitude não advém de uma postura rebelde, digna de ser 

classificada como um rompante. Ao saber da chegada inesperada da outra parenta, a doméstica 

reage com as seguintes palavras: “‒ Como se já não bastasse esse menino que também chegou 

sem aviso...” (2012, p.82). Em vez de um comentário agressivo ou revoltante, denotando um 

mínimo de desregramento, percebe-se a adesão total à ordem, pois ela contesta o fato de a tal 

Tia Olívia também chegar de modo inesperado em vez de, seguindo as leis de bom costume, 

antecipar a notícia da chegada. Dionísia defende a regra, ela é seguidora de ordens e metódica, 

ao contrário de dionisíaca, sua personalidade é totalmente apolínea.   

Também requer análise cuidadosa o fato de Dionísia ser negra. A essa característica 

estabeleceremos elos com a história do mito e do rito dionisíacos. Conforme exposto no 

decorrer deste trabalho, Dioniso foi, durante muito tempo, considerado deus estrangeiro, 

oriundo de terras orientais cujos valores eram tão diferentes daqueles cultuados pela Grécia. 

Apenas recentemente o título de deus estrangeiro foi contestado e se impôs a concepção de que 

o estranhamento dionisíaco não derivava de questões geográficas, mas de um comportamento

particular em relação ao viver, isso porque os dons e os valores desse deus, em nada, se 

relacionavam com a conduta das demais divindades gregas, muito menos com a índole 

fomentada pela pólis. Em Dioniso, se manifestava o princípio da oposição, ou seja, em sua mais 

íntima constituição, esse deus é a corporificação do outro que, justamente por ser diferente e, 

por isso, desconhecido, precisa ser controlado: 

Nunca, todavia, a helenidade esteve em maior perigo do que na tempestuosa 

irrupção do novo deus. Nunca, por sua vez, a sabedoria do Apolo délfico se 

mostrou numa luz mais bela. Resistindo, primeiro, ele envolveu com a mais 
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delicada teia o poderoso opositor, de modo que este mal pôde perceber que 

entrava passo a passo numa semicatividade (NIETZSCHE, 2005, p. 10)   

 

A marca de outridade registrada na história do mito dionisíaco faz-se representada, no 

conto lygiano, por meio da diferenciação de cor tão intensamente assinalada pela narradora: 

“Dionísia, tão preta quanto enfatuada com as tais receitas secretas” (TELLES, 2012, p.83). 

Considerando o simbolismo do contexto, poderíamos cogitar se essas tais receitas secretas 

representariam a sabedoria popular dos silenos, forma de conhecimento que, domesticada, não 

representaria nenhum perigo para a pólis. Que segredos guarda consigo esse outro, esse 

diferente que, sob a máscara dessa negritude, se manifesta? Assim como as pinturas dos povos 

primitivos, usadas para se diferenciar de tribos rivais, essas personagens trazem na pele sua 

marca de diferenciação, é por meio desse traço que elas expressam sua outridade. 

A personagem Dionísia do romance Verão no aquário (1963) é ainda mais domesticada, 

pois além dos serviços da casa, ela também é uma tecelã. Logo no início do livro, ao rememorar 

um fato do passado quando ainda tinha o pai a seu lado, a protagonista Raíza relembra o retrato 

sobre o qual, ela e Dionísia, falavam no momento, ao guardá-lo, ela faz alusão ao trabalho 

manual desenvolvido pela doméstica: “Guardei o retrato no bolso do avental, um avental com 

morangos bordados por Dionísia” (2010d, p.15). Em outro ponto da narrativa, a protagonista 

outra vez refere-se à tecelã, também citando suas funções domésticas e seu traço de negritude: 

“Podia ainda ir à cozinha para conversar com Dionísia enquanto ela bordava em algum pano os 

morangos vermelhos, era bom vê-la bordar. Ou polir as caçarolas até refletirem, como num 

espelho, sua face furiosamente negra” (2010d, p.17). Das quatro personagens, esta é a única a 

possuir certo traço de desmedido, conforme sugerido por sua fisionomia enraivecida ou por 

alguns rompantes, porém, qualquer mínima essência de desregramento acaba eclipsada por sua 

função serviçal e, ainda mais, por sua adesão submissa ao trabalho de tecelã, preceitos 

fundamentalmente apolíneos.  

Em As meninas (1973), foi esse diferencial relativo à cor da pele que, de imediato, 

chamou a atenção de Lorena quando viu pela primeira vez Lia, filha de uma mulher também 

chamada Dionísia. O narrador onisciente é quem descreve a situação, expondo a origem 

familiar de Lia: 

“A mãe é morena da Bahia casada com holandês”, pensou [Lorena] assim que 

a viu. Era baiana com alemão, Herr Paul, ex-nazista que virou Seu Pô, um 

tranquilo comerciante apaixonado por música e por Dona Dionísia, para os 

íntimos Diú, com aquele u comprido que não acabava mais, Diúuuuuuu...Deu 
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Lião. Loucura, imagine, um nazista de águia no peito, entende?, vir parar em 

Salvador e lá então, não sei explicar mas se apaixona pela moça Diú e a soma 

é Lia de Melo Schultz que faz seu necessaire e vem terminar o curso no 

Pensionato Nossa Senhora de Fátima. Um pé baiano, o outro berlinense. 

(TELLES, 2009d, p.62, grifos nossos e da autora) 

Lorena, considerando a cor de pele da amiga, advinha como deve ser Dona Dionísia. 

Imagina que seria uma morena casada com um estrangeiro. Apesar de não ser necessariamente 

uma doméstica, o texto explicita a submissão dessa mulher negra ao marido de origem alemã 

que, desprovido de preconceito, entrou para a família da moça: “E provando ainda um total 

desprezo a qualquer preconceito ao entrar de cabeça erguida na honradamente nativa e beata 

família Melo, em disponibilidade a caçula Dionísia, sua criada” (2009d, p.62, grifos nossos). 

Outra vez se impõe certa hierarquia em que o representante dionisíaco (Dionísia) aparece em 

posição inferior, submetendo-se a outra esfera social supostamente mais sublime (Herr Paul). 

Mesmo existindo essa hierarquia sugerida pelas imagens textuais, nesse duelo de forças entre o 

apolíneo e o dionisíaco, o resultado foi uma criação em que se manifestou de modo mais 

contundente a força original da embriaguez, do desregramento. Fruto dessa relação, a garota 

Lia, assim como o gênero trágico, é resultado da confluência entre as duas essências, mas, 

conforme é exposto por Lorena, a herança dionisíaca se mostrou mais soberana:   

Eh! Lião. Como herança do pai tinha o vigor germânico, andejo capaz de 

fome, inverno e tortura com travessia em rio coalhado de jacaré. Mas as 

proporções gloriosas herdou da mãe, proporções e cabeleira de sol negro 

desferindo raios por todos os lados, que fivela, que pente consegue prendê-

la? (2009d, p.62, grifos nossos). 

Dentre os três textos, o romance As meninas é aquele que menos faz referência à 

personagem chamada Dionísia. Mesmo assim, nas três alusões a ela, ficam evidentes os mesmos 

aspectos percebidos nas outras duas narrativas. Na terceira alusão, a imagem de Dionísia 

domesticada é ainda mais intensa, pois, à sua personalidade, é vinculada postura 

preconceituosa, de mãe que questiona a vestimenta da filha: “E essas meias de lã preta 

empoeiradas, onde arrumou essas meias? Eh, Lia de Melo Schultz. Puro preconceito de Dona 

Diú somado ao nazismo de Herr Schultz. Padre fazendo amor? Câmara de gás nele. (2009d, 

p.163). Em tom de ironia, Lorena brinca com a influência do ex-nazista sobre a mãe de Lia,

sugerindo que a visão de mundo da mulher teria se tornado redutora e, um pouco, extremista, 

posicionamento bem oposto ao verdadeiro cerne do dionisíaco.  
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Publicado dezesseis anos mais tarde, o último romance de Lygia Fagundes Telles, As 

horas nuas (1989), traz a quarta Dionísia. Nessa obra, ela já é uma senhora, sofrendo o impacto 

da idade, mas ainda presa ao trabalho, tendo como válvula de escape seu apego à religião. Desta 

vez, ela trabalha na casa da ex-atriz de teatro Rosa Ambrósio, protagonista e narradora de parte 

da história, sendo a outra parte narrada pelo seu gato Rahul. Dos quatro textos analisados, este 

é o que possui maior referência a Dionísia; do início ao fim da história, ela se faz presente, 

atuando de modo mais marcante que as outras três personagens.  

O primeiro capítulo da obra se inicia com Rosa Ambrósio bêbada, entrando em seu 

quarto e caindo sobre a roupa suja que a emprega deixara ali. A situação é descrita de modo a 

expressar a verdadeira decadência em que se encontra a personagem principal, como exposto 

pelo trecho com que o livro se inicia: 

Entro no quarto escuro, não acendo a luz, quero o escuro. Tropeço no macio, 

desabo em cima dessa coisa, ah! meu Pai. A mania da Dionísia largar as 

trouxas de roupa suja no meio do caminho. Está bem, querida, roupa que eu 

sujei e que você vai lavar, reconheço, você trabalha muito, não existe devoção 

igual mas agora dá licença?142 (TELLES, 2010b, p. 13, grifo nosso) 

  

Embora Dionísia, como as outras personagens, simbolize uma forma domesticada do 

dionisismo, não deixa de ser curiosa e irônica a seleção lexical da escritora ao se referir à 

empregada. O uso dos termos mania e devoção nos reporta ao universo do dionisismo; ambos 

designam aspectos da epifania instaurada por esse deus, o primeiro determina a sua loucura 

sagrada e o outro refere-se à total entrega das mulheres ao deus, comportamento primordial do 

menadismo.  

Há muito trabalhando para Rosa, Dionísia também se tornou quase membro da família, 

por isso, alguns dos seus comportamentos podem também soar como transgressões, mas se 

mostram justificados pela intimidade adquirida com a convivência cotidiana. Rosa percebe essa 

ousadia da empregada, entretanto, também ela já se habitou àquela relação: “Sinto que ela me 

pulou quando passou para o outro lado, não me respeita mais, ninguém me respeita, não tem 

importância. Quando saiu me pulou ainda uma vez, Eu lavo as mãos” (TELLES, 2010b, p. 20-

21).  

Na casa, Dionísia também é encarregada de zelar pelo gato Rahul, personagem 

responsável por narrar parte da história. Esse narrador felino, no decorrer do romance, 

rememora suas vidas passadas, demonstrando ser um crítico mordaz; também ele foi 

                                                           
142 Apesar de já ter sido citado em outro momento da tese, consideramos válido repetir o trecho. 
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domesticado pela vida, agora condicionado à forma de animal doméstico. Dessa sua posição, 

de bicho que tem acesso à intimidade das pessoas e que não está sujeito a punições morais, ele 

avalia todos, sem receio nem culpa, se aproveitando e dando trabalho à serviçal: 

Por acaso não era propositadamente que eu ia vomitar no tapete a 

maçaroca de pelos que engolia nas minhas toaletes? Isso sem falar nas 

mijadinhas em lugar errado quando a Dionísia limpava meu WC duas 

vezes por dia. Soprou a fumaça na minha direção. Atormentando a 

pobrezinha da negra que já não andava muito brilhante. Excelente 

pessoa, sem dúvida, mas ultimamente... (2010b, p. 135, grifo nosso) 

 

Assim como nos outros textos, o fato de a mulher ser negra é um dado evidenciado e 

supervalorizado. A expressão “pobrezinha da negra” possui certo fundo de menosprezo pela 

condição da mulher, mas, não se trata de avaliação racista, ela é usada como um marcador da 

diferença, da outridade. Não bastasse esse comentário de Rahul, o gato, ao refletir sobre sua 

vida, chega à conclusão de que sua forma animalesca é uma punição pelos seus erros em vidas 

passadas. Em meio a esses devaneios, ele se volta para Dionísia, imaginando o que ela teria 

feito para, nesta vida, viver uma sina desgraçada como a que vive: “A Dionísia que me oferecia 

leite teve outra vida antes? E que vida foi essa para retornar com a pele negra. E ainda por cima, 

mulher. Tão devotada a Deus a escrava que pelo visto não é correspondida no seu amor, não 

sei o que significa neste mundo uma preta pobre. Feia” (TELLES, 2010, p. 122).  

 Para finalizar, resta-nos comentar a peculiaridade mais profunda a unir as personagens 

em estudo, isto é, sua feminilidade. Recorrer ao feminino para simbolizar o adestramento 

dionisíaco é, a nosso ver, o traço de maior originalidade alcançado pela artista, pois o culto e o 

rito dionisíaco tinham como protagonistas as mênades dionisíacas, servas e seguidoras fiéis do 

deus do vinho. O dionisismo se fez reconhecido e temido justamente pela atuação dos seres 

femininos que acompanhavam o cortejo da divindade, indivíduos que, a despeito de sua posição 

marginal e pouco ativa naquela cultura grega, faziam das festas dionisíacas o momento de 

licenciosidade podendo expurgar suas limitações e agruras cotidianas. Para recalcar o instinto 

dionisíaco certamente foi necessário impor ao universo feminino restrições ainda maiores, 

privando as mulheres de se avizinharem ao culto e ao rito, mantendo-as cada vez mais presas 

ao universo doméstico onde ficassem restritas ao tear e aos cuidados com os filhos.  

 Era claro o compromisso de Dioniso com o universo feminino e isso o fez ser 

reconhecido como deus das mulheres. Mesmo assim, havia mulheres que se recusassem a 

participar do festejo do deus e, em decorrência disso, eram castigadas por eles, o episódio das 

Miníades testemunha como exposto pela análise do conto lygiano “Antes do baile verde”. 
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 Depois de abordar Miníades e Dionísias, nos voltaremos para as personagens femininas 

de maior importância para o culto dionisíaco, as mênades, indivíduos pertencentes ao séquito 

dionisíaco que, de diferentes modos podem ser rastreados nos textos lygianos.        

 

3.1.4. As mênades dionisíacas 

“Conclusão (irônica) de Flávia, os homens (ingênuos) não conhecem as mulheres mas as mulheres se conhecem 

perfeitamente” (As horas nuas. Lygia Fagundes Telles) 

  

No que se refere aos romances de Lygia Fagundes Telles, excetuando a personagem 

Rahul de As horas nuas (1989), as protagonistas das quatro obras são mulheres. Nos contos, 

apesar de inúmeras narrativas protagonizadas por personagens masculinas, há também a 

presença maciça de mulheres que, nas mais diferentes idades, desempenham a função de 

personagem principal. Aos olhos de alguns pesquisadores, essa recorrência foi interpretada 

como evidente engajamento feminista. Consideramos ser interpretação bastante válida, mas que 

deve ser considerada de modo cuidadoso e mediante algumas concessões, pois o fundamento 

mítico dos enredos lygianos ‒ em especial no que se refere à força dionisíaca que defendemos 

‒ nos aponta para uma intensidade de vida que desconsidera especificidades sociais como idade, 

sexo, classe social etc. Qualquer que seja a máscara usada ‒ homem, mulher, criança, idoso ‒, 

ela será apenas uma aparência apolínea a partir da qual o drama da vida, em sua essência 

dionisíaca, se manifesta, expressando seus valores e diversidades universais.     

Fábio Lucas (2007, p. 33 – grifo do autor) define essa abordagem do universo feminino 

como “a predisposição para trazer à escrita a voz, os meios e aptidões da cosmovisão da 

mulher”. O que o crítico chama de “cosmovisão da mulher” nós entendemos como uma 

“consciência de mundo” que “parte” da mulher, perspectiva de mundo expressa por uma voz 

cuja identidade fictícia é feminina. Entretanto, defendemos que aquilo que é expresso por essas 

personagens mulheres não representa as vicissitudes da realidade social exclusivamente 

feminina. Em outras palavras, os seres fictícios femininos presentes nos escritos de Lygia 

Fagundes Telles vivenciam o estar-no-mundo universal; dotadas de força heroica ou vítimas de 

sensibilidade frágil, essas personagens experienciam a dor do existir comum a qualquer 

indivíduo, elas são porta-vozes de uma essência que, por força da supremacia do discurso 

patriarcal, parecia ser expressa apenas nas personagens masculinas. 

O fato de ser mulher não condiciona uma escritora a expressar apenas a complexa e 

árdua condição feminina, criando um discurso voltado especificamente para o público 
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feminino. Na realidade, possibilita a ela discutir nossa existência humana a partir desse prisma 

e, lançando mão dessa cosmovisão feminina, ela contribui para um novo estágio da escrita 

romanesca, rompendo com a tradicional perspectiva centrada numa mundividência masculina:   

[h]á em Lygia Fagundes Telles, uma tonalidade toda especial, que consiste em 

lidar com a psicologia feminina a partir de um ponto de vista feminino. Com 

efeito, a tradição romanesca é grandemente masculina. Quando a narrativa 

moderna começou a retratar os movimentos interiores da consciência humana, 

as nuances da psicologia feminina ficaram a cargo da pena masculina. 

(LUCAS, 1999, p. 13) 

Para Lygia, conforme já citado em outro momento do trabalho, a mulher escritora 

precisa “ir longe também com personagens masculinas”, algo que, de fato, a paulistana 

consegue alcançar em seus textos. No entanto, ainda que sejam fruto de lapidação tão 

filigranada quanto as personagens femininas, os homens lygianos não parecem comungar da 

mesma intensa profundidade. Justamente nessa vibração típica das personagens mulheres, 

entendemos o índice do menadismo expresso nos textos da autora. Diante das inumeráveis 

narrativas em que podemos explorar as marcas do menadismo lygianos, selecionamos três 

textos nos quais as evidências e a intensidade da essência dionisíaca se mostram mais vibrante, 

duas passagens de romances e um conto da escritora.  

Começaremos por aquela que, para muitos, é considerada a obra prima de Lygia 

Fagundes Telles, o romance As meninas, publicado pela primeira vez em 1973, período em que 

o país vivia situação angustiante sob a pressão da ditadura militar. Embora houvesse a

imposição da censura, a romancista conseguiu publicar sua obra, mesmo ela trazendo, em seu 

bojo, forte carga crítica sobre a situação revoltante pela qual passava o país. Dentro desse 

contexto histórico, detalhadamente representado pelo discurso lygiano, nos deparamos com três 

jovens ‒ Lorena, Lia e Ana Clara ‒ que compartilham as infelicidades oriundas de uma mesma 

época e todas as suas vicissitudes políticas, além de, simultaneamente a isso, terem de lidar com 

suas lutas e confusões internas. Nos anos de 1970, elas vivem em um pensionato religioso 

coordenado por freiras, ambiente em que só moram mulheres.     

Se iniciamos nossa análise por esta obra, é porque nela há certo diferencial em relação 

aos outros textos. Enquanto nas outras narrativas o menadismo decorre de nossa interpretação 

a respeito do que o texto nos possibilita interpretar, em As meninas, a referência ao menadismo 

é feita textualmente, além de estar expressa por filigranada simbologia que retoma vários 
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elementos do rito dionisíaco. Toda essa carga pode ser rastreada no decorrer do livro, no 

entanto, somente nos capítulos finais encontramos suas mais significativas comprovações.     

O capítulo onze, penúltimo do livro, se inicia descrevendo o momento em que Ana Clara 

chega ao pensionado depois de uma noite que, ao que tudo indica, foi de total desregramento. 

Com dificuldade para andar, a moça cai nas escadas acometida por alucinações, em pleno 

delírio, ela se vê num duelo de esgrima com uma barata, até o momento no qual o inseto a 

golpeia no peito: 

Gritou quando foi se apoiar: o chão fervilhava de baratas. A maior delas se 

levantou nas patas traseiras, o peito engomado na túnica de esgrima, o florete 

na mão, En garde! Inclinou-se rindo porque a barata também ria atrás da tela 

de arame da máscara, era uma brincadeira? Olhou mais de perto e escondeu o 

peito mas era tarde: o florete a varou de lado a lado. Quis respirar e o sangue 

jorrou do coração coroado de espinhos, espirrando em sua boca com tamanha 

violência que se engasgou nele (TELLES, 2009e, p.242, grifos nossos). 

Diante do estado em que encontra a colega, Lorena a leva para seu próprio quarto onde 

se prontifica a cuidar dela, começando por submetê-la a um banho. Entregue completamente 

aos cuidados da companheira, Ana Clara tece comentários vagos, dentre os quais afirma ter 

estado numa festa. Depois de terminado o banho, Lorena continua concedendo atenção total a 

Ana, mas em seu interior, permanece curiosa se questionando sobre que tipo de festa deixaria 

a outra jovem naquele estado deplorável, o que ela, Lorena, considera verdadeira “loucura”: 

Visto nela meu chambre vermelho. Passo a escova nos seus cabelos acesos 

como brasa, curtinhos assim vão secar logo, mais que loucura. Loucura. 

Imagine se Madre Alix. Cato no chão sua roupa imunda como se tivesse rolado 

num pântano. E as manchas roxas. E o cheiro medonho de vômito misturado 

com perfume amanhecido ai meu Pai, meu Pai, meu Pai. Chácara, imagine. 

Levo a trouxa de roupa até a cesta, ainda bem que amanhã é dia da Sebastiana. 

O casaco mando ao tintureiro. Ponho seu sapato um ao lado do outro, não é 

curioso? Os sapatos não estão quase sujos. Como se tivesse andado de cabeça 

para baixo. Coitadinha (2009e, p.244, grifos nossos). 

A festa de que Ana teria participado aconteceu em uma chácara, ambiente distante da 

frieza urbana, lugar de natureza e propício ao culto dionisíaco, contexto em que os valores 

podem sim ser colocados “de cabeça para baixo”, levando a própria jovem a se manifestar de 

modo subversivo. 

Mais adiante, Ana tece um comentário que parece desconexo, mas, na realidade, ele é 

revelador, expondo algo sobre evento de que ela participou. Ela afirma ter feito algo que só 
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pode ter ocorrido na festa: “‒ Andei com Deus, Ele estava aqui. Não interessa mais as coisas 

que depois eu disse não não e ele veio e tinha uma luz assim tudo assim na minha cabeça e ele 

me deixou voar tão alto com a mão dele segurando a minha. Chiquérrimo. Chega Max! Max é 

você?! (2009e, p.245, grifos nossos). Que deus seria este com quem Ana tinha estado? Seguindo 

nossa chave de leitura, certamente seria Dioniso, pois a moça descreve experiência mística 

semelhante à possessão dionisíaca, ela teria experienciado o êxtase da epifania do deus do 

vinho, opinião também defendida por Lorena.   

No final de sua fala, Ana Clara pensa estar conversando com Max, seu amante ‒ é com 

ele que a moça trai o noivo rico com quem quer se casar e, assim, abandonar para sempre sua 

atual vida mediana ‒, mas, na realidade, quem está ali é a colega de pensionato. Ao ser 

confundida com Max, Lorena continua o diálogo, ela nega ser o rapaz e, de modo preciso, 

analisa a situação da amiga, relacionando-a às seguidoras de Dioniso, demonstrando saber, 

inclusive, detalhes do culto do deus: 

 ‒Sou Lorena, querida. Seus pés estão duas pedras de gelo, deixa eu fazer uma 

massagem. Sossega, Ana! Agora seu nome é Ana Bacante. Bacante e Bacana. 

Sabe o que é uma bacante? Aquelas ninfetas dos cortejos de Baco, vou te 

coroar com folhas de parreira. Podre de chique, hein? 

‒Me dá um uísque. Quero um uísque (2009e, p.245, grifos nossos). 

 

Depois de ser comparada às bacantes, em suas orgias e desregramentos, Ana acaba por 

comprovar sua identidade de mênade, exigindo uma bebida, ela quer uísque. Assim como o 

vinho, a bebida lhe serve de ponte para a embriaguez, porta de entrada para a possessão do deus. 

Beber é seu único desejo durante todo o tempo: “‒ Quero um uísque, Leninha. Só um, me dá. 

Prometo prometo” (2009e, p.245, grifos nossos). 

Não bastasse essa primeira identificação com as bacantes, Lorena promove ainda outro 

paralelo, e isso acontece quando ela observa as convulsões que acometem Ana: “A mancha no 

braço calcando como um dedo a veia principal. Res accessoria ‒ digo vagamente. Estou 

fascinada, olhando. A língua se enrola, obscena. Uma figura dionisíaca e possessa, se 

revolvendo no chambre vermelho” (2009e, p.246, grifos nossos). 

Referente aos eventos que, neste ponto do livro, envolvem Ana Clara, os indícios do 

dionisismo se mostram presentes em todas as direções simbólicas possíveis, iniciando-se desde 

o ritual (festa da qual participou), manifestando-se em suas atitudes desregradas (andar de 

cabeça para baixo), em sua embriaguez (mesmo bêbada ainda deseja mais uísque), estendendo-

se à experiência religiosa (contato com o deus) e  se encerrando com a completa possessão 
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(convulsões). Essa moça de beleza estonteante, desde o início do romance, apresenta atitudes 

libertinas, rebeldes e descomedidas, marcas de postura feminina diferenciada, entretanto, só no 

final do romance, é que sua imagem passa a corporificar, de modo preciso, o menadismo 

dionisíaco. Recordemos ainda que, conforme fora exposto na seção 2.1.3, Ana traz consigo um 

passado difícil, uma fase infantil em que se pode identificar a saga de dor expressa pela infância 

dionisíaca e, por isso, almeja tanto esquecer aquele passado.  

Símbolo da força dionisíaca, Ana Clara acaba vitimada pelo seu próprio estilo de vida. 

Sob o efeito das drogas e debilitada pela conduta desregrada, a moça acaba morrendo no final 

deste mesmo capítulo. Em suas atitudes, acreditamos serem lidos os preceitos básicos do 

dionisíaco, aspectos manifestos e expressos por uma verdadeira mênade. Na sua luta em busca 

de se tornar rica, Ana Clara mente, se passa por outra pessoa, finge amar outro homem e, acima 

de tudo, encontra-se presa a Max, por quem nutre amor puro e verdadeiro. Nas contradições e 

incoerências de sua postura, Ana reflete os conflitos originais da vida que, em sua angústia 

desejosa de sempre se fazer superior e mais intensa, ousa criar as mais variadas e improváveis 

máscaras. Porém, ao contrário do que acontece com a vida ‒ que não está sujeita a uma 

avaliação moral ‒, Ana Clara está inserida numa sociedade regida por uma norma apolínea, 

contexto em que, mesmo sem ordem, o sentido profundo do existir se pauta em fundamentos 

morais, impondo   racionalidade e  comedimento, rejeitando o que “não consegue assimilar”. 

Não sendo assimilada, a garota morre e sua morte é, na realidade, uma forma de contenção 

desse existir irrefreável. Segundo as palavras de Lorena: 

O sentido profundo. Profundo — repito e olho para Ana Clara. Dormindo. 

Lião vive pregando que a sociedade expulsa o que não pode assimilar. Ana foi 

expulsa pela espada flamejante, disse que tinha um florete no peito mas não 

era um florete, era uma espada. O que dá no mesmo. Coexistência pacífica, 

ensinam os ensinantes. E na prática. (TELLES, 2009e, p.249) 

Num mundo caótico, em que não reina nenhum equilíbrio, a moça se torna vítima de 

suas próprias decisões. Ao escolher para si um destino “torto”, Ana Clara o faz tentando 

sobreviver aos dissabores de sua vida, mas não imagina que essa mesma escolha sentenciará 

seu destino, dando a ele um fim trágico. É buscando viver e viver em intensidade que ela morre 

vitimada justamente pela intensidade de vida experimentada.  

Embora Ana Clara seja a única textualmente relacionada ao menadismo, acreditamos 

que todas as três moças do romance constituam mênades, cada uma delas manifestando a 

“possessão dionisíaca” de modo diferenciado. Para entender de que maneira essa adesão ao 

dionisíaco se manifesta nas outras duas personagens, é preciso que consideremos o menadismo 
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em outros contextos que, no caso, seriam o político e o psicológico, distanciando-se do 

ritualístico com que analisamos Ana Turva. Comecemos pela jovem Lia, ou Lião, como é 

chamada pelas colegas.  

Em Lia, o menadismo deve ser considerado dentro da perspectiva política. Militante 

apaixonada, a jovem se entrega completamente à luta contra a ditadura, correndo todos os 

riscos, inclusive o de morrer por aquilo em que acredita, sempre sonhando com a liberdade. O 

dionisíaco nela é um traço genético, afinal, a moça é filha de Dona Dionísia, personagem em 

outro momento estudada. Lia possui personalidade forte e decidida, o que não significa estar 

presa a vínculos duradouros pertencentes ao passado ou projetados no futuro. Ao contrário de 

Ana Clara e de Lorena, ambas presas ao passado e dependentes do futuro, Lia vive o presente, 

seu único compromisso é com o agora, comportamento que a insere no centro da força 

dionisíaca. Depois de saber que irá para a Argélia com Miguel, seu colega de militância e 

também seu amor, ela reflete acerca da mudança que sua vida sofrerá e, sobre isso, conclui: 

“Chuto os pedregulhos. A ideia de que não vou ver mais este jardim me dá uma certa tristeza. 

Nunca mais? Não tem nunca mais no presente, presente quer dizer imprevisto, tudo eu posso 

ver agora. Ou daqui a pouco quando for agora de novo” (TELLES, 2009e, p. 217, grifos nossos). 

Outro aspecto importante a ser considerado é o fato de ela ser apelidada de Lião, 

referência ao rei dos animais, mas também a uma das bestas que compõem o cortejo de Baco. 

Nos festejos dionisíacos, o carro ou carruagem do deus é sempre seguido por felinos, leões e 

panteras, seres representantes da personalidade arredia do deus, não é à toa o fato de, em suas 

inúmeras metamorfoses, Dioniso assumir essa forma animalesca semelhante, como no episódio 

das Miníades em que, irritado com o desprezo delas, se transforma em pantera e leão na frente 

das três tecelãs.   

Por último, temos a estudante de direito Lorena, ou simplesmente Lena, como é 

chamada pelas outras garotas. Das três, talvez esta seja a personagem que mais se distancie do 

tradicional estereótipo vinculado ao conceito de mênade ou bacante. Isso se deve ao fato de a 

moça expor sensibilidade e sensatez inquebrantáveis, equilíbrio que está traduzido em uma 

imagem marcante logo no início do romance: 

Ensaiou alguns passos de dança, levantou a perna até tocar com o pé descalço 

na barra de ferro e saltou para cair na estreita listra azul do tapete de juta. 

Aprumou-se, sacudiu a cabeleira para trás e, olhando em frente, foi se 

equilibrando na listra até chegar ao toca-discos” (TELLES, 2009e, p.16) 
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O simbolismo do trecho traduz bem a complexa e contraditória personalidade de Lorena. 

Assim como ela equilibra-se sobre essa linha enquanto caminha, ela vive conciliando 

racionalidade ingênua a uma loucura doentia em seu cotidiano. Com isso, a imagem de moça 

pacata se revela como máscara, sendo Lorena também dionisíaca em sua essência, pois:  

Dioniso faz sua epifania no corpo não só através das emoções fortes. Suas vias 

são também sutis; pode apresentar-se de uma forma que tem relação com a 

intimidade de nossos próprios sentimentos. Com grande discrição e 

sossegadamente, Dioniso nos faz saber que se encontra justo ali, no corpo” 

(LOPEZ-PEDRAZA, 2002, p. 44). 

  

Ao contrário do que se pensa, a epifania de Dioniso também envolve sossego e calmaria, 

traços esses a partir dos quais são desestabilizados alguns padrões sociais. Com sua 

personalidade supostamente frágil, Lorena desestabiliza a ordem, mas sem desespero e ranger 

de dentes. Ela é uma estudante de direito que, apesar de possuir grande conhecimento acerca 

das leis e das consequências derivadas do descumprimento delas, não hesita em transgredi-las. 

Dois exemplos dessas transgressões conscientes são: em primeiro lugar, o fato de ela 

supostamente namorar um homem casado e, em segundo, ser ela quem decide o que fazer com 

o corpo de Ana Clara, tomando todo o cuidado para não deixar pistas que as incriminem ou que 

comprometam o pensionato católico. Ambos os fatos são contestações da ordem, são ações que 

vão de encontro à moral e à lei, fundamentos que ela conhece bem, mas, mesmo assim, os 

transgride. 

Além de promover essas rupturas com a ordem, há outra marca de menadismo a reger o 

universo de Lorena, condição dionisíaca mais intensa que o próprio ato de transgressão. Trata-

se do seu constante delírio com o qual ela sustenta duas fantasias ou duas mentiras 

imprescindíveis para a manutenção de sua máscara de sensatez. Por um lado, ela convive com 

o peso de uma memória ruim, a morte do irmão Remo, mas tudo leva a crer que seja invenção 

da moça, pois, de acordo com sua mãe, o irmão teria morrido antes mesmo de a garota nascer. 

Por outro, ela se inspira na ilusão de um amor, acreditando que será feliz ao lado de M.N., 

homem casado e de quem ela vive esperando um telefonema ao longo de toda a narrativa, mas 

nada no romance comprova e existência desse indivíduo. Presa a essas ilusões, Lorena vivencia 

em constante estado de manía no seu cotidiano, nunca estando realmente regida pela 

racionalidade lúcida como parece estar. Vale dizer que ela é filha de um homem louco, motivo 

que o levou a ser internado em um sanatório. Assim como Lia, seus traços dionisíacos parecem 

herdados geneticamente.  
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Dessa sua condição de delirante, vivendo sua ilusão diária como máscara, nesse estado 

de êxtase constante, a estudante de direito adquire sabedorias comuns à visão dionisíaca do 

mundo, o que ela expressa em suas reflexões e o que pode ser identificado até em escritos, dos 

quais se destaca o trecho de uma carta que ela escreve para M.N., missiva que, como as demais, 

jamais foram entregues ao amado.   

 

Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito (ou 

deixamos de viver) em função das imaginações geradas pelo nosso medo. 

Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham 

nunca e assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A 

verdade, meu querido, é que a vida, o mundo dobra-se sempre às nossas 

decisões. Não nos esqueçamos das cicatrizes feitas pela morte. Nossa 

plenitude, eis o que importa. Elaboremos em nós as forças que nos farão 

plenos e verdadeiros. (TELLES, 2009e, p.75) 

  

 De suas palavras, emanam valores muito próximos daqueles da sabedoria silênica, 

fazendo-nos perceber que a aura sensata de Lorena camufla sua fundamentação complexa, bem 

mais intensa do que aquilo que ela tenta evidenciar com sua máscara de ingenuidade. Nessa 

personagem, mostram-se conjugados preceitos dionisíacos plurais, tornando-a uma personagem 

composta por elementos variados reveladores do dionisíaco. Como mênade, ela tem suas ações 

norteadas pelo delírio e pelo desregramento, porém, fala como Sileno, expressando sentidos 

profundos do viver e, tão interessante quanto os outros aspectos, ama como Sêmele, mãe de 

Dioniso, entregando-se à paixão ardente.  

A aproximação com a princesa tebana, acontece pelo fato de, ao falar com uma das 

freiras a respeito de seu amado M.N., Lorena descrever sua situação amorosa afirmando que 

“−Estou me carbonizando de paixão, minha Irmã. Marcus Nemesius! − grito” (2009e, p.125, 

grifos nossos). Em outro momento do livro, Lorena reforça essa ideia de que se encontra 

carbonizada de amor por M.N. e isso a aproxima muito de Sêmele que, como prova de amor, 

pede para ver Zeus em sua forma original, fazendo-se vítima de seu próprio desejo, pois foi 

incinerada pelos raios divinos. Diante dessas marcas míticas, acreditamos poder entendê-la 

como uma mênade, percebendo seu menadismo a partir também de sua psicologia delirante.     

Cada uma a seu modo, em suas constituições individuais, as três personagens lygianas 

traduzem aspectos particulares da força dionisíaca. Mas, mesmo possuindo suas diferentes 

posturas ideológicas e comportamentais, todas elas trazem dentro de si a manía (loucura) 

dionisíaca, algo que as une, tornando-as seguidoras apaixonadas do deus. No último capítulo 
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do livro ‒ enquanto Lorena e Lia levam o corpo de Ana Clara para abandoná-lo em uma praça, 

as duas personagens avaliam e refletem sobre seus atos, assumindo-se companheiras de loucura:  

— Você me acha louca, Lião?  

— Bastante. Mas eu também, entende. E esta aqui do nosso lado. Não se 

preocupe, sei lá (2009e, p.275, grifos nossos). 

 

Em outro momento desse trajeto, Lorena tenta recordar o verso de um poema e, em meio 

às suas reflexões, ela reafirma a adesão das três ao entusiasmo dionisíaco e à condição delirante: 

“Quero me lembrar de um verso de Garcia Lorca e não me lembro mas cito ao acaso, precisamos 

ir falando, falando em voz baixa mas falando como duas delirantes amparando uma terceira, 

a mais trôpega e a mais bonita, onde foi a festa?” (2009, p.276, grifos nossos). 

Independentemente de suas diferenças, as três personagens de As meninas presentificam 

vivenciam um estar-no-mundo cujos traços simbolizam o menadismo dionisíaco. Ali, no 

pensionato onde vivem, reunidas nesse local que parece afastado da realidade cotidiana, essas 

moças experienciam um viver diferenciado, elas revivem o culto dionisíaco, esquecendo-se de 

si mesmas e entregando-se a uma quase liberdade. Tal qual as mênades gregas, resistindo à 

condição de uma pólis apolínea e misógina, essas três moças se opõem à opressão de um regime 

ditatorial em que o seu país se encontra. Em suas loucuras e delírios, a força do viver manifesta 

sua resistência, negando-se a se submeter, negando-se a se estagnar numa condição aprisionada. 

No delírio das drogas, na luta apaixonada ou no sonho, elas ousam ir além das imposições e dos 

impedimentos sociais.    

Em As horas nuas, percebemos menadismo distinto daquele presente em As meninas. 

De imediato, se percebe a presença soberana de figuras femininas, mas, diferentemente do outro 

romance, não há a cumplicidade entre elas, suas ações e transgressões são por demais 

individualizadas.  

 Embora tenhamos quatro figuras femininas ‒ a protagonista Rosa Ambrósio, sua filha 

Cordélia, a empregada Dionísia e Ananta, a terapeuta de Rosa ‒, consideramos ser mais 

proveitoso nos determos apenas à protagonista do romance. Dentre as quatro mulheres, Rosa 

Ambrósio é, de longe, a mais excêntrica e interessante, não necessariamente por ser a 

protagonista. Ela foi uma atriz muito famosa no passado, atuando em peças importantes o que 

lhe rendeu sucesso de público e de crítica. Entretanto, o início do romance nos coloca diante de 

uma mulher vivendo o auge da decadência em todos os campos de sua vida, situação degradante 
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refletida no simbolismo da cena inicial, quando encontramos Rosa bêbada, deitada no chão de 

seu apartamento em meio à roupa suja deixada pela empregada. 

Entregue à bebida, buscando a quietude da escuridão, Rosa se mostra envolta em uma 

aura completamente dionisíaca. Mas nem precisava tanto, sua própria profissão a condiciona a 

um viver puramente dionisíaco; como atriz, ela teve sua vida atravessada pela metamorfose, 

isto é, as diversas personagens que ela dramatizou eram, na realidade, máscaras que ela usou 

no decorrer de sua sublime carreira. Nesses diferentes papéis, essa mênade comungava do dom 

mais precioso do deus Dioniso, sua capacidade se de manter jovial, tornando-se sempre o outro. 

Vivendo esses papéis nos palcos, Rosa vivenciava mentiras temporárias. Cada novo 

papel era outra nova máscara, novo drama. Em cada nova “mentira” encontrava outro modo de 

mascarar seu viver, reproduzindo esteticamente o movimento essencial da vida em seu eterno 

desejo de se fazer sempre outra, por isso, a conclusão a que a personagem chega sobre sua 

própria trajetória: “Mas fui verdadeira. Assumi minhas curtas verdades, assumi as mentiras 

compridíssimas, assumi fantasias, sonhos — como sonhei e como sonho ainda! Principalmente 

assumi o meu medo. Tudo somado, um longo plano de evasão fragmentado em fugas miúdas” 

(TELLES, 2010b, p. 13). Em suas mentiras compridíssimas, Rosa expressava a mais verdadeira 

essência da vida, as contradições do viver entre a essência e a aparência, o princípio trágico do 

qual derivaram as tragédias. Se atualmente Rosa se considera decadente é porque, longe dos 

palcos, ela está impossibilitada de assumir novas formas, não se metamorfoseando mais por 

meio de suas máscaras, expedientes com que se mantinha rejuvenescida, ela mesma reconhece 

o valor das máscaras: “A gente devia voltar a usar luvas, tão misteriosas as luvas. Luvas e

máscaras. A máscara da serenidade, a máscara da alegria, a do desprezo e da indiferença, era 

só escolher, hoje vou usar esta (2010b, p. 55). 

A consciência dessa intensidade de vida, porém, só era alcançada mediante a 

embriaguez. Sob o efeito do álcool ‒ neste caso, um avatar do vinho ‒, é que ela tinha acesso à 

essa concepção do viver:   

Abro os braços, crucificada na roupa suja que espalhei pelo chão. O braço 

direito é o do Bem mas o outro, o pobre braço gauche. Os bibelôs gêmeos com 

seus morangos. Ou cerejas? Ah! Que lúcida eu fico quando bebo, encho a 

boca, encho o peito e digo que a confusão vem de longe, Sodoma e Gomorra, 

hem?! (2010b, p. 17, grifos nossos) 

Nas palavras de Rosa, podemos identificar o duelo conflitivo das forças originais 

apolínea (braço direito) e dionisíaca (braço gauche), princípio dualístico gerador da vida 
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segundo Nietzsche. Essa dualidade conflitiva ‒ ou “confusão”, como diz a personagem ‒ seria 

o fundamento original da vida, por isso essa impressão de que ela “vem de longe”, ela vem de

nossa mais longínqua essência, aquela em que do caos se fez a ordem como oposição. 

Se Rosa alcança essa consciência do viver é porque, como mênade, entregue à 

embriaguez dionisíaca, ela é possuída pelo êxtase que a liberta de seu corpo. Rompendo com o 

principium individuationis, ela ascende a outra realidade em que testemunha a visão dionisíaca 

do mundo, algo que a aparência ou a lógica, por suas vias apolíneas, jamais conseguiriam 

explicar: “Eu poderia gastar todo o cuspe do mundo explicando e não explicava, o que interessa 

está escondido. Eu Sei Tudo, dizia a revista da mamãe. Respondo agora, eu não sei nada. Sei 

que o corpo é do Diabo porque foi depois que rompi com meu corpo que me aproximei de 

Deus” (TELLES, 2010b, p. 57, grifo da autora).  

Personagem marcante, a protagonista do último romance de Lygia Fagundes Telles é, a 

nosso ver, a criatura fictícia de maior densidade, a mais intensa e mais intrigante criada pela 

artista. Aliás, sobre Rosa Ambrósio, defendemos a opinião de que ela seja a protagonista 

lygiana par excellence, entendendo as demais personagens romanescas como desdobramentos 

ou meras máscaras, papéis que a própria Rosa desempenhara em sua carreira de atriz. Vivendo 

entre a verdade e mentira, oscilando entre razão e embriaguez, Rosa sintetiza a essência trágica 

do existir, comungando dualidades opostas e complementares, lutando para alcançar o 

equilíbrio, mas tragicamente falhando sempre:  

Ah! se a gente pudesse se organizar com o equilíbrio das estrelas tão exatas 

nas suas constelações. Mas parece que a graça está na meia-luz. Na 

ambiguidade. E até as estrelas, pobrezinhas, equilibradas mas tremendo tanto 

na solidão. Enfim, não tem importância, estou exausta. Exausta. (2010b, p. 

18). 

Mais um exemplo de mênade, neste caso presente numa das narrativas curtas da 

escritora, é Daniela, do conto “O jardim selvagem”. Retomaremos o texto para nos debruçarmos 

sobre essa personagem que, na análise anterior, foi pouco explorada, por termos dado atenção, 

naquele momento, à narradora do texto, Ducha, estudada na seção dedicada à infância trágica.  

Na narrativa, Ducha vê, à distância, os eventos que envolvem o casamento repentino de 

seu tio Ed com uma moça desconhecida chamada Daniela. Pouco tempo depois do casamento, 

o tio morre com um tiro no ouvido e há indícios de que a morte tenha sido causada pela esposa

que, segundo o marido, era um jardim selvagem – de onde surge a expressão que deu nome ao 

conto e à coletânea de 1965 onde ele apareceu pela primeira vez. Narrando os fatos, Ducha leva 
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o leitor a compartilhar com ela a opinião de que a tia Daniela pode ter sido a autora do

assassinato do tio, tudo isso muito bem sugerido pela exímia e precoce narradora. 

Além da atmosfera de ambiguidade a respeito da morte de Ed, há certo ar de mistério 

que envolve a imagem de Daniela, uma mulher que, entendida como mênade, porta consigo a 

dualidade de ímpetos por meio dos quais transfigura a constituição trágica da vida.  

O conto de Lygia Fagundes Telles se inicia com uma frase pertencente ao diálogo entre 

a narradora e seu Tio Ed, momento em que este tenta definir quem é a mulher com a qual ele 

se casou: “−Daniela é assim como um jardim selvagem — disse o tio Ed olhando para o teto” 

(TELLES, 2009a, p.105). A frase inicial do texto nos apresenta Daniela por meio de uma 

metáfora, assim como as outras personagens, o leitor também pouco saberá acerca dessa 

mulher. Mas, no enunciado que compara essa mulher a um jardim selvagem, encontra-se a 

tônica de toda a narrativa: a ambiguidade acerca de quem seja Daniela. Considerando alguns 

dos sentidos contidos nessa metáfora, podemos compreendê-la como representativa de valores 

dionisíacos, denotando uma natureza não domesticada e arredia. Nesse caso, tal definição 

relaciona a Daniela a comportamentos e preceitos que se colocam na contramão de uma cultura 

centrada numa visão de mundo apolínea, marcada pelo apego à racionalidade, ao equilíbrio e 

às virtudes sociais. Essa aura de desregramento dionisíaco pode ser corroborada por certas 

atitudes de Daniela como, por exemplo, o fato de frequentemente tomar banho nua numa 

cascata, de cavalgar em pelo, de ter matado com um tiro no ouvido o cachorrinho Kleber e, por 

isso, ser suspeita de também ter matado o marido. Tanto a relação direta com a natureza quanto 

o fato de desconsiderar leis e padrões sociais tornam-se designativos de uma essência

dionisíaca, pois  

o dionisíaco significa o abandono dos preceitos apolíneos da medida e da

consciência de si. Em vez de medida, delimitação, calma, tranquilidade, 

serenidade apolíneas, o que se manifesta na experiência dionisíaca é a hybris, 

a desmesura, a desmedida. Do mesmo modo, em vez da consciência de si 

apolínea, o dionisíaco produz a desintegração do eu, a abolição da 

subjetividade, o entusiasmo, o enfeitiçamento, o abandono ao êxtase divino, à 

loucura mística do deus da possessão (MACHADO, 2005, p.178). 

Assim como um jardim selvagem, Daniela é uma força não domesticada, é a vida em 

sua essência primordial, com seu modo violento, em toda sua vontade de potência, é o viver 

manifestando seu desejo de simplesmente ser. Mais do que uma experiência individual, ela 

corporifica o regresso ao Uno-original, valor expresso pelo dionisíaco. 
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Se seus atos e sua personalidade a aproximam de uma aura dionisíaca, seus traços físicos 

e poucas de suas atitudes a vinculam a uma essência apolínea, isso aparece evidenciado pela 

sua beleza e pelo compromisso com a sua autoimagem, conforme pode ser comprovado 

textualmente: “— Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles passou por 

aqui, é amiga da Conceição. Contou que ela se veste nos melhores costureiros, só usa perfume 

francês, toca piano…”(TELLES, 2009a, p.108).  

A mulher que é descrita por Ed como lindíssima, mostra-se cuidadosa com sua imagem, 

chegando ao extremo de se vestir tendo sempre o cuidado de combinar seus vestidos com a luva 

que sempre traz cobrindo uma suposta cicatriz na mão direita, outro aspecto a indicar o cuidado 

intenso com sua aparência. 

— Diz que anda sempre com uma luva na mão direita, não tira nunca a luva 

dessa mão, nem dentro de casa.  

Sentei-me na cama. Esse pedaço me interessava. 

— Usa uma luva?  

— Na mão direita. Diz que tem dúzias de luvas, cada qual de uma cor, 

combinando com o vestido (2009a, p.108-109) 

É um traço bastante comum da escrita lygiana o apreço pelo detalhe que, num primeiro 

momento, parece ser mero artifício de escrita, ornamento ou traço estilístico da artista. Mas, 

observado atentamente, tal recurso tende a expressar um processo de projeção ou 

espelhamento143, algo que pode também ser interpretado a partir da intuição nietzschiana. É 

assim que entendemos o trecho acima, tal qual a luva que esconde ou, pelo menos, disfarça a 

cicatriz na mão de Daniela, a beleza e os cuidados com sua imagem (sua forma apolínea) 

mascaram seu caráter e personalidade arredios, violentos, selvagens (sua essência dionisíaca). 

Considerando plausível essa leitura, podemos facilmente ver expressa nessas imagens e 

sentidos a metafísica estética em que se evidencia a íntima dependência entre o apolíneo e 

dionisíaco que, apesar de serem forças opostas, dependem uma da outra. Daniela é, em si, a 

ambiguidade da vida em sua trágica luta por vir a ser. 

Apesar de não ser a protagonista da narrativa, Daniela é o elemento central do conto, 

não só por sua definição dar título ao texto, como também pelo fato de todos os eventos 

gravitarem em função de sua personalidade ou de suas ações. Ducha, a protagonista, mais do 

que o papel de narradora, parece desempenhar a função de espectadora, pois  testemunha, de 

143 Vera Maria Tietzmann Silva (1999), analisa esse traço usando o termo “paralelismo”, como forma de expressar 

a relação entre os detalhes e as ações principais do enredo. A nosso ver, trata-se de um modo bem sucedido de 

analisar e interpretar essa marca do texto lygiano, entretanto não a usaremos por considerar mais apropriada uma 

palavra que dialogue mais intimamente com a intuição nietzschiana, base teórica de nosso estudo.  
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longe, o desenrolar dos fatos, construindo sobre eles algumas reflexões. Tal qual um espectador 

da tragédia antiga, Ducha tem acesso a uma gama de eventos em que vê ser dramatizado o duelo 

de forças primordiais da natureza, mais do que medo, os atos de Daniela lhe colocam em contato 

com a bela violência trágica da existência. Assim como a garota, somos esse espectador diante 

da teatralização do viver. 

Quem ou o que seria essa mulher dotada de tamanha beleza e sensibilidade para a 

música, mas que, ao mesmo tempo, toma banhos nua e é capaz inclusive de matar com um tiro 

no ouvido um cachorro e, supostamente, um homem? A essa pergunta, Ducha não conseguirá 

responder, isso porque tal qual a vida, Daniela representa uma essência do viver da qual nos 

aproximamos apenas por via simbólica, via metáfora, criando sobre ela apenas uma 

representação em perspectiva, como é sugerido pelo discurso nietzschiano sobre o valor da arte 

para a intuição do viver.  

Para encerrar nossa análise, faz-se necessário explorar o valor da música no texto. Como 

exposto acima, Daniela é uma mulher que toca piano. Vem do universo musical a explicação 

que a personagem usa para ter matado o cachorro Kleber e, consequentemente, seria esse o 

motivo que também a faria matar Ed. De modo simples, a antiga empregada expõe para Ducha 

o que ouvira da patroa Daniela:  

−Disse que a vida tinha que ser… Ah! não lembro. Mas falou em música, que 

tudo tinha que ser como uma música, foi isso. A doença sem remédio era o 

desafino, o melhor era acabar com o instrumento pra não tocar mais 

desafinado. (TELLES, 2009a, p.111) 

 

 Mais uma vez, é por meio de uma metáfora que ascendemos aos valores do viver. 

Relacionando o ser a instrumentos musicais e o viver a uma harmonia, Daniela nos reporta ao 

centro da metafísica estética e, nesse universo imaginário, demostra quão violenta é a essência 

da música dionisíaca que, neste caso, mostra-se superior à imagem apolínea, pois, desprovido 

da imagem ou da concretude apolínea (o instrumento danificado/ o corpo doente), retorna-se ao 

Uno-primordial (essência dionisíaca amorfa/ a dor original da música em busca de uma 

representação). Com a morte, Kleber e, supostamente, Ed libertam-se de uma forma que lhes 

empobrece o viver, preceito de decadência da vida; nesse ponto, Daniela corporifica o modo 

como Nietzsche entendia a psicologia do povo grego, cuja sensibilidade à dor poderia leva-lo 

ao pessimismo extremo, para isso tendo criado a arte, como máscara a embelezar o viver. Assim 

como Daniela usa luvas para esconder sua cicatriz.  
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Ao agir sobre os outros, privando-os de sofrimento por meio da morte, Daniela demostra 

ser uma força superior que se sobrepõe a outras forças que, naquele contexto, se faziam 

inferiores. Nessa dualidade contrastiva entre Daniela e os dois outros personagens, lemos a 

representação dos eternos duelos entre as forças originais – apolínea/dionisíaca, situação em 

que ela, como força dionisíaca, assume a postura de uma mênade, indo de encontro ao social 

apolíneo.  

 Lançando mão das figuras dionisíacas, Lygia Fagundes Telles recorre às mênades para 

fazer da mulher um instrumento de transformação e de resistência. Mais do que realidade 

“feminina”, as mênades representam valores culturais do “feminino” em oposição à essência 

masculina que, gozando as prerrogativas do discurso apolíneo, se impôs como única perspectiva 

de avaliação da vida e do viver. Em suas ações, acertadas ou não, as mênades nos apresentam 

sua perspectiva dionisíaca (trágica) do existir, via alternativa ao comedimento e ao excesso de 

racionalidade cotidianos.    

   

3.2. Por um pouco de memória e muito de esquecimento 

 

O que eu queria dizer é que não tenho saudade do que aconteceu mas do que não aconteceu, hem?! O que não 

aconteceu é que me dá saudade, repetiu (As horas nuas. Lygia Fagundes Telles) 

  

A escrita de Lygia Fagundes Telles explora em diferentes planos e com valores plurais 

uma ampla carga semântica atribuída à memória. No interior de sua obra, o lembrar e o 

esquecer − faculdades que juntas compõem o conceito de memória − são ações que, além de 

recorrentes, não assumem sentido primordial na vida de alguns personagens, determinando sua 

relação com o mundo e expressando a consciência de mundo deles em relação ao viver. Em 

muitos casos, no lembrar e no esquecer está a salvação ou o aniquilamento completo desses 

seres.  

No tecido literário elaborado pela escritora, a relação dos indivíduos com a memória 

ascende a uma perspectiva filosófica, determinando impactos de grande intensidade psicológica 

e comportamental nos indivíduos ficcionais da autora. Para alguns personagens, o lembrar 

constitui a condição para a manutenção da dignidade do indivíduo no campo social e individual; 

para outros, ao contrário, é o esquecer que garante o mínimo de soberania e plenitude, 
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permitindo a independência em relação ao passado, algo que muito se aproxima de uma quase 

liberdade.  

Para a grande maioria dos seres ficcionais da escritora, suas lembranças constituem 

fonte de dor e de sofrimento, por isso o rememorar assume valor negativo fazendo com que, 

muitas vezes, o esquecer se imponha como necessidade urgente, condição para suportar e 

superar um existir promotor de angústia. Pesquisadores como Vera Maria Tietzmann Silva, 

Suênio Campos de Lucena e Maria do Rosário Alves Pereira são alguns daqueles que 

desenvolveram trabalhos de maior fôlego acerca da memória e do esquecimento na obra da 

escritora paulistana. Em mais de um momento, citaremos as palavras desses estudiosos, pois 

muito do que expuseram em suas análises dialoga com perspectivas que aqui serão defendidas. 

Embora o assunto já tenha sido amplamente abordado, almejamos engendrar, neste 

momento, uma análise que retome o tema da memória, discutindo-o a partir da dualidade 

lembrar e esquecer, relacionando as duas faculdades às imagens mitológicas de Apolo e de 

Dioniso. Depois de estabelecermos os elos semânticos entre as duas divindades e as ações que 

lhes representam, nos debruçaremos especificamente sobre o esquecer, isso porque percebemos 

que essa necessidade se mostra como um princípio de resistência que se contrapõe à excessiva 

exigência de lembrar, imposição que nos é determinada pela nossa cultura fundamentada em 

preceitos apolíneos. Em sua fundamental essência dionisíaca, a obra lygiana nos expõe à uma 

carga intensa de valores estéticos, sociais e psicológicos notoriamente representativos de uma 

visão dionisíaca do mundo e o esquecer seria apenas um desses aportes dionisíacos rasteados 

na obra da artista.  

Em consonância com a metodologia seguida desde o início deste trabalho, depois de 

expor a fundamentação teórica nietzschiana sobre o assunto, analisaremos textos da escritora 

em que será possível reconhecer a tensão valorativa entre a lembrança e o esquecimento. Nos 

contos que a seguir analisaremos, pode ser visualizada a dualidade de forças contrastivas que, 

em sua origem grega, foi personificada nas figuras dos dois deuses Apolo e Dioniso144. Ainda 

que, num primeiro momento, se perceba um duelo de valores em favor da supervalorização do 

lembrar, os enredos nos colocam diante de situações em que fica sugerida simbolicamente a 

supremacia do esquecer, nos evidenciando a adesão desses seres a uma conduta que os 

aproxima dos seguidores do deus do vinho, é o que poderemos perceber nos contos “A 

144 Torna-se necessário evidenciar que não se trata de uma aproximação originalmente proposta por Nietzsche, 

mas possibilitada pelas suas palavras, por isso, recorreremos muito frequentemente a trechos do filósofo para que 

seja reforçada a coerência da interpretação por nós defendida. 
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medalha”, publicado originalmente em 1965, na coletânea O jardim selvagem, mais tarde sendo 

inserido definitivamente no volume A estrutura da bolha de sabão, de 1991145; “Dolly” e 

“Verde lagarto amarelo”, estes dois últimos já analisados em outros momentos desta pesquisa, 

por isso evitaremos repetir as informações quanto a ano de publicação e coletânea em que se 

encontram atualmente.  

 

3.2.1. O valor criativo do esquecimento 

“[...] o sentido histórico e a sua negação são igualmente necessários à saúde de um indivíduo, de uma nação e 

de uma civilização”(Friedrich Nietzsche, Considerações intempestivas)    

 

Filha de Urano e de Geia, a deusa Mnemósine personificava na mitologia a memória, 

ela simbolizava o compromisso com o lembrar. Hoje, distante das narrativas míticas, o 

indivíduo contemporâneo continua concedendo a essa faculdade lugar de destaque dentro da 

cultura, encontrando nela cada vez mais peso. Conceito discutido e abordado por vários campos 

do conhecimento, a memória foi amplamente retomada e teorizada por importantes pensadores 

no decorrer do século XX146, momento histórico de profícua reflexão em torno dessa temática.   

No tocante à dualidade memória e imaginação, a relação do memorialístico com o 

imaginário é tamanha a ponto de não ser bem nítido o limite entre eles, ou ainda, qual deles 

depende mais do outro. Na impossibilidade de se chegar a uma conclusão precisa sobre essa 

discussão, resta-nos apenas reconhecer o papel importante de ambos para a cultura humana, 

especialmente no campo artístico.  

Nietzsche foi um daqueles pensadores que, em mais de um momento, refletiu sobre o 

conceito e o valor cultural da memória, porém, como é comum à sua estratégia reflexiva, seu 

pensar tende a se opor àquilo que tradicionalmente vinha sendo defendido por ideologias 

tradicionais anteriores. Em seu estudo Memória, esquecimento e criação em Nietzsche, Nelson 

José Batista da Silva explica que, na obra do filósofo, o conceito de memória é tratado como 

fenômeno de caráter social147, um construto necessário à cultura e que, dentro desta, assumiria 

                                                           
145 De uma publicação para a outra, o texto sofreu muitas alterações, algumas delas estudadas por Sônia Maria da 

Silva de Moura em sua dissertação de mestrado intitulada A arquitetura dos contos de Lygia Fagundes Telles. 
146 Sobre a temática, destacamos as contribuições de Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur e Henri Bergson, teorias 

com as quais gostaríamos de dialogar, mas que não puderam ser citadas.  
147 Sendo assim, o indivíduo, enquanto animal, não seria criador de memória, tudo o que para ele se torna memória 

lhe é imposto pela cultura, todos os valores e sentidos que ele guarda consigo dependem do que lhe é imposto pelo 

contexto social.   
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função bastante específica, “tornar o homem capaz de fazer promessas”148. Considerada como 

um artefato necessário à vida social do homem, a memória se tornaria funcional ao garantir a 

manutenção de pilares importantes para o coletivo, traço muito bem evidenciado pelas seguintes 

palavras de Jacques Le Goff: “Os fenômenos da memória, tanto nos seus aspectos biológicos 

como nos psicológicos, mais não são do que resultados de sistemas dinâmicos de organização 

e apenas existem ‘na medida em que a organização os mantém ou os reconstitui”’(1996, p. 424, 

grifo do autor). Para o historiador, lembrar e esquecer representam importantes realidades 

sociais, elas concedem poderes e privilégios a quem deles se beneficia. 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história 

são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE 

GOFF, 1996, p. 429). 

 

Em mais de um ponto, as palavras de Le Goff vão ao encontro da intuição de mundo 

nietzschiana. Entre essas aproximações, destaca-se aquela que vincula a memória a uma 

profunda tonalidade política, a partir da qual são estabelecidas estruturas ideológicas 

valorativas que determinam a ascensão ao poder de uns em detrimento da submissão de outros. 

Para Nietzsche, essas estruturas sociais e ideológicas ‒ quando oriundas de preceitos inferiores 

e estanques, cristalizados pela história149 ‒ atuam como algozes, depondo contra a vida em sua 

eterna vontade de potência.  

Como inúmeros outros conceitos, a memória assume valores diferenciados no decorrer 

da obra de Nietzsche, dependendo do modo como ela contribuiria ou não para a supremacia de 

preceitos que intensifiquem ou não a soberania da vida. Essa oscilação de sentido e de valor 

não pode ser interpretada como incoerente, na realidade, ela se revela como uma das estratégias 

do discurso nietzschiano, sempre promovendo uma interpretação em perspectiva, dependendo 

do que se encontra em jogo e de que ponto de vista é avaliado.    

Num primeiro momento, a memória ‒ representada pela faculdade do lembrar e usada 

com sentido semelhante ao de história ‒ se faz positiva e superior, sendo indispensável à 

elevação cultural desejada e prevista por Nietzsche. Diante do quadro decadente em que se 

encontrava a cultura de sua época, o pensador voltou seu olhar ao passado buscando aportes 

                                                           
148 Nesse ponto, podemos relacionar a perspectiva nietzschiana ao conceito de memória coletiva que, em meados 

do século XX, seria estudado por Maurice Halbwachs. 
149 Em muitos pontos da obra nietzschiana o termo história é usado como sinônimo de memória, isto é, como 

capacidade de guardar e manter vivos traços do passado projetando-os para o futura. 
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culturais que se destacassem, que engendrassem vigor ao viver, foi assim que se interessou pelo 

contexto cultural grego, rendendo-lhe culto e definindo-o como digno de espelhamento. A 

possibilidade de olhar para o passado e nele encontrar referenciais é uma prerrogativa do 

homem ativo e poderoso quando ele lança mão de seu conhecimento histórico, isto é, quando 

lhe é possível lembrar: “A história interessa, antes de mais, ao homem activo e poderoso, a 

quem entra num grande combate, a quem tem necessidade de modelos, de iniciadores, de 

consoladores que não consegue encontrar à sua volta, nem na época presente”150 (1976, p.117). 

Entretanto, supondo-se já alcançada essa elevação cultural ‒ o que seria possibilitado 

pelo processo de espelhamento em valores cultivados em culturas de outras épocas, no caso a 

grega −, o caráter memorialístico se faria negativo, isso porque imporia limite e fixidez à vida, 

limitando o criar:  

A memória instaura uma reatividade, um sempre estar alerta, determina a 

impossibilidade de agir espontaneamente e sem deliberação. O homem 

memorioso está sempre em guarda, alerta, rumina o que já aconteceu. Mas a 

reatividade impede surgir o novo, o espontâneo, o instantâneo, o imprevisto, 

o imprevisível (BARRENECHEA, 2006, p. 30)  

 

Tendo sido reforçada essa capacidade de se lembrar, o indivíduo humano tornou-se 

limitado e isso lhe rendeu uma condição inferior de ser sobrecarregado de memória, peso que 

lhe impossibilita continuar criando: “Isso que na tradição metafísica e religiosa é considerado 

um privilégio, a marca de superioridade humana no reino animal, é entendido por Nietzsche, 

ao longo de sua obra, como uma deficiência, uma imperfeição, o sintoma mais claro da penosa 

situação humana, de sua precária condição” (BARRENECHEA, 2006, p. 30).   

Diante disso, o esquecer deve se impor, concedendo espaço e formas de expansão dos 

princípios de vida resgatados, tornando o viver cada vez mais rico em seu eterno devir criativo. 

Devemos, pois, considerar muito importante a faculdade de sentir diretamente 

as coisas, para além de qualquer sentido histórico, pelo menos na medida em 

que esta falta de sentido histórico constitui o único fundamento sobre o qual é 

possível edificar algo de justo, de são, de grande, de humano (NIETZSCHE, 

1976, p.110). 

 

                                                           
150 Ao olhar para o passado, o que se busca são exemplos de valores, não de ações. Resgatados tais valores, eles 

dariam condições para ações novas, espontâneas. Não se trata de fazer o que se foi feito, mais interpretar o mundo 

de modo como outrora já se fez. 
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Desse modo, não se instauram sentidos fixos às ações. Tanto o lembrar quanto o 

esquecer constituem faculdades que contribuem para a elevação da vida, desde que sejam vistos 

em perspectiva, sempre em comparação um ao outro dentro de um contexto que lhes concederá 

específico princípio de valor. Apesar de defender a importância de ambas as faculdades, é 

notório o destaque que o filósofo concede ao esquecer, pois, como se verá, no esquecimento se 

manifesta o poder de uma força criativa que, se permitindo esquecer, assume liberdade para 

inovar.   

Se Nietzsche, em mais de um momento, concede ao lembrar um caráter secundário, 

buscando sobrevalorizar intensamente o esquecer, ele o faz porque, de acordo com sua reflexão, 

o Ocidente vem, há muito, privilegiando a primeira dessas faculdades, fazendo dela um 

instrumento para a manutenção de valores e de comportamentos estanques que inferiorizam 

nosso viver. Dessa forma, o duelo de forças se mostraria desequilibrado, pois o valor estimado 

do lembrar inibe a atuação imprescindível e necessária do esquecer151. Supervalorizando a 

memória, a cultura desdenha o sentido revitalizador do esquecimento, espécie de balsamo a nos 

curar das cicatrizes da memória: “Espécie de guardião e zelador da paz, do descanso, da ordem 

psíquica. O esquecimento permite digerir determinadas experiências, eliminando outras [...] Ao 

esquecer, as forças plásticas, renovadoras, espontâneas e anárquicas garantem a harmonia 

psíquica” (BARRENECHEA, 2006, p. 39). 

Ambas as faculdades se fazem primordiais, pois é da dualidade que se promove a 

evolução da vida, é do agregar e não do excluir que o viver se rejuvenesce, mantendo-se 

eternamente jovem. Quando a nossa cultura concedeu espaço privilegiado ao lembrar e relegou 

o esquecer à margem de nossas experiências, quem sofreu com isso foi a vida e, 

consequentemente, o homem, mas como adverte o filósofo: “Trata-se de saber esquecer a 

tempo, como de saber recordar a tempo; é imprescindível que um instinto vigoroso nos advirta 

sobre quando é necessário ver as coisas historicamente e quando é necessário não as ver 

historicamente” (NIETZSCHE, 1976, p. 109). 

Por sua essência animal, o homem estaria fadado ao esquecimento, mas a civilização 

cultivou valores que privilegiaram e reforçaram o lembrar, isso porque somente por meio dessa 

faculdade seria possível fazer promessas, expediente usado para o adestramento dos indivíduos, 

                                                           
151 Esse domínio de uma força em relação outra não é, em si, o problema. O caráter negativo disso se dá quando 

esse domínio se faz fixo, sendo reforçado por valores que não são interpretados de modo crítico, o que instauraria 

uma destruição e uma reconstrução de sentidos, em vez da inércia semântica que torna o lembrar algo bom e o 

esquecer algo ruim.  



243 

aprisionando-os a laços e a posturas sociais indestrutíveis, levando o homem a diferenciar-se 

em relação aos demais animais que têm como marca instintiva o esquecimento. Desse modo, 

“é possível assinalar que o homem é um animal estranho, enigmático; uma exceção reflexiva 

no perfeito circuito da natureza (BARRENECHEA, 2006, p. 28).  

Para que fosse possível fazer do homem um animal capaz de fazer promessas, a 

faculdade do esquecer passou por processo de depreciação, sendo relegada a segundo plano ou, 

muitas vezes, recebendo epítetos pouco amigáveis − é importante perceber como ao 

esquecimento são vinculados sentidos de perda, ausência, inércia e nulidade, todos de caráter 

negativo dentro de nossa cultura152. Mas Nietzsche se manifesta contra esse posicionamento 

hostil concedido ao esquecimento, o pensador o ressignifica, propondo uma interpretação 

original em que o esquecer se mostra imprescindível à vida.     

Esquecer não é uma simples vis inertiae [força inercial], como creem os 

superficiais, mas uma força inibidora ativa, positiva no mais rigoroso sentido, 

graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós acolhido, 

não penetra mais em nossa consciência, no estado de digestão (ao qual 

poderíamos chamar “assimilação psíquica”), do que todo o multiforme 

processo da nossa nutrição corporal ou “assimilação física”(NIETZSCHE, 

1998, p. 47). 

Oposto à lembrança, o esquecimento atuaria anulando as forças de sua oponente, 

abrindo espaço para que a vida reassumisse sua carga de espontaneidade e de originalidade, 

condição imprescindível à perpetuação do criar: “Todo o acto exige o esquecimento, da mesma 

forma que a vida dos seres orgânicos exige não só a luz como também a obscuridade” 

(NIETZSCHE, 1976, p. 107). 

Em dado momento das Considerações intempestivas, Nietzsche afirma que “há um grau 

de insônia, de ruminação, de sentido histórico que prejudica o ser vivo e que acaba por destruí-

lo, quer se trate de um homem, de uma nação ou de uma civilização” (NIETZSCHE, 1976, p. 

108, grifo do autor). Indivíduo ou sociedade podem ser vítimas de uma sobrecarga decorrente 

do constante lembrar, com isso a estética e o Estado sofrem empobrecimento quando Apolo 

instaura seu reinado tão duradouro e tirano. Nesse momento, a vida requer um retorno ao 

passado não-científico, não norteado pela escrita − a escrita é uma escrava sempre prestativa à 

perpetuação da memória. Por isso, é ao mundo primitivo, ao mundo da oralidade que se faz 

152 Esse caráter negativo do esquecimento pode ser também rastreado na obra de Lygia Fagundes Telles, conforme 

é exposto por Vera Maria Tietzmann Silva: “O esquecimento, o apagamento de uma fração da memória passada, 

é um tema que na ficção de Lygia Fagundes Telles costuma fazer fronteira com a neurose ou com a loucura” 

(SILVA, 2009, p.199).  
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necessário voltar, período em que “[...] as sociedades sem escrita, [...] atribuem à memória mais 

liberdade e mais possibilidades criativas” (LE GOFF, 1996, p. 430). É nesse mundo regido por 

Dioniso que devemos nos inspirar, é pelo seu entusiasmo que devemos nos deixar levar para 

que possamos nos engajar em novas possibilidades de criação. 

Nessa sua constituição dupla, entre lembrança e esquecimento, o lembrar e o esquecer 

retomariam o duelo de forças existente entre Apolo e Dioniso, uma oposição que se instaura 

como primordial, ou seja, ela é inerente e necessária à exaltação da vida.  

Fica bastante claro no pensamento nietzschiano esse movimento a que o pensador faz 

alusão. Retomando as imagens de Apolo e de Dioniso, ele recorre à lembrança, recorrendo a 

valores artísticos do passado que só podem ser acessados pela memória. No entanto, ao retomá-

los, o filósofo os insere dentro de um contexto outro, fazendo com que sejam ressignificados. 

Ele não retoma as ações e usos desses conceitos, ele os esquece, apenas se apropriando do seu 

valor cultural, o que determinaria uma nova realização, um novo criar. Percebe-se nisso um 

traço tautológico no modo como o assunto nos é apresentado. Algo semelhante buscamos fazer, 

nos apropriando da discussão do filósofo, adequando-a à obra literária da escritora em estudo. 

Os apontamentos de Nietzsche em relação à memória e ao esquecimento foram 

abordados e muito bem explorados em trabalhos de especialistas do campo filosófico. De nossa 

parte, objetivamos apenas trazer à discussão um traço mitológico, fazendo com que tais 

conceitos sejam personificados nas figuras dos deuses gregos Apolo e Dioniso, duas imagens, 

como já exposto, bastante presentes na obra do pensador. Nosso objetivo será conceber a 

memória como uma manifestação de caráter apolíneo, assim como entenderemos o 

esquecimento153 como uma consequência da possessão dionisíaca, realidade conflitiva que 

retomaria o modo trágico de compreensão da vida.  

Sintetizando o que já fora exposto, para Nietzsche, nas imagens de Apolo e de Dioniso, 

dois dos mais significativos deuses olímpicos, estavam plasmadas as forças naturais, impulsos 

a partir dos quais a vida se manifesta e pelos quais ela se faz percebida no decorrer de seu 

dinamismo progressivo. Ambas as forças possuem valor primordial para a afirmação e para a 

evolução do viver, desde que tal duplicidade se mantenha numa ininterrupta luta de forças, 

situação de que decorre o eterno criar. No cultivo e na consciência dessa conflituosa e criativa 

153Devido à importância da ação para Nietzsche, em vez dos substantivos “memória” e “esquecimento”, 

lançaremos mão dos verbos lembrar e esquecer, pois percebemos neles uma maior coerência com a intuição de 

mundo defendida pelo pensador. 



245 
 

relação, consistiria a sabedoria trágica dos gregos, num movimento constante de agregação de 

valores. Tendo em vista as características opositivas entre de Apolo e de Dioniso, podemos 

promover a aproximação entre os deuses e as duas faculdades aqui exploradas: o lembrar e o 

esquecer.  

Apolo é um deus de poderes plasmadores e também é reconhecido por seu dom 

divinatório. Enquanto divindade configuradora, esse deus tem seus olhos voltados para o 

passado, tempo original em que a natureza concedeu realidade aparente às coisas, isto é, quando 

ela as plasmou, tornando-as confinadas a definidas formas a partir das quais todo o universo 

circundante pôde ser apreendido pela nossa cognição. Por outro lado, graças a seu dom 

divinatório, Apolo está vinculado ao futuro, possibilitando ao homem a capacidade de fazer e 

de cumprir promessas, tornar real a concretização de profecias. Os dois traços apolíneos 

evidenciam quão intenso é o elo do deus solar com a faculdade do lembrar. Advém dos dons 

apolíneos a capacidade que o homem tem de guardar consigo o passado e a de fazer promessas 

para o futuro, é por meio desses recursos que esse deus estende sua aura ética à psicologia de 

seus seguidores e cultores. 

É pelo lembrar que o homem está preso à cultura, são os fios de memória 

tecidos por ela que o envolvem aprisionando-o numa teia de valores e de 

condutas naturalizados. Supervalorizados e cultivados pelo hábito, eles 

impuseram uma condição inferior à vida experienciada pelo homem moderno, 

isso porque “[...] com ajuda da moralidade do costume e da camisa de força 

social, o homem foi realmente tornado confiável” (NIETZSCHE, 1998, p. 49, 

grifo do autor).  

 

Nesse ponto, entende-se por que motivo Nietzsche aborda e defende o lembrar impondo-

lhe certas restrições, ou seja, somente quando a memória contribui para a vida é que deve ser 

privilegiada, tal concepção é exposta pelo pensador em sua obra Considerações intempestivas 

(1876) − nesse livro, ele usa o termo história em vez de memória, num contexto em que, a nosso 

ver, uma palavra pode ser substituída pela outra:   

Serviremos a história só na medida em que ela serve a vida, mas o abuso da 

história e sua sobrevalorização provocam a degenerescência e o enfezamento 

da vida, fenômeno de que é necessário e doloroso termos consciência, através 

dos evidentes sintomas que se manifestam na nossa época (1976, p.102). 

 

É em favor da vida e contra os abusos da história que Nietzsche considera superior e 

necessário o cultivo do dionisíaco, sua força contrastiva promove uma ruptura com o lembrar e 

instaura o esquecer como ação de valor superior. Sob a égide da embriaguez dionisíaca, o 
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homem se liberta dos grilhões sociais, ele agora se faz regido pelos instintos naturais de sua 

condição animal e, por isso, nega todo e qualquer vínculo com o passado e com o futuro: “O 

animal vive uma vida não histórica porque se absorve completamente no momento presente, 

como um número primo que não deixa qualquer resíduo atrás de si; não sabe dissimular, não 

esconde nada e mostra-se tal qual é a cada instante, só pode ser sincero”(1976, p.106, grifo do 

autor). 

Numa cultura em que o lembrar apolíneo se tornou tão caro, o esquecer só se fez 

necessário quando foi usado para apagar aquilo que vinculava o homem à sua natureza animal. 

O indivíduo civilizado foi, aos poucos, se esquecendo de suas marcas naturais e se 

comprometendo, cada vez mais, com suas construções de cunho social, dentre elas, a 

capacidade de se lembrar. Preso a essas memórias culturais, o indivíduo ocidental, aos olhos de 

Nietzsche, deixou de cumprir sua principal ação que é a de se fazer artista, não comprometendo-

se com o constante criar. Para se criar, é preciso se libertar do já existente, é preciso esquecer, 

por isso, torna-se imprescindível a aura de Dioniso que, com sua embriaguez, nos impulsiona 

ao novo, ao eterno e ao espontâneo. 

Esse impulso de espontaneidade dionisíaca acreditamos estar representado em 

comportamentos comuns aos personagens de Lygia Fagundes Telles. Nos contos que a seguir 

analisaremos, pode ser visualizada a dualidade de forças contrastivas que, em sua origem grega, 

foi personificada nas figuras dos dois deuses Apolo e Dioniso. Apesar da importância concedida 

ao ato de lembrar, os enredos lygianos nos apresentam situações em que fica sugerida 

simbolicamente a supremacia do esquecer, evidenciando a adesão desses seres a uma conduta 

que os aproxima dos seguidores do deus do vinho.  

3.3.3. Sobre a “vontade de poder” esquecer 

“Lembrar. Esquecer e de repente voltam os esquecidos com tamanha força, ululando nos sonhos e fora, uma 

conspiração” (As horas nuas. Lygia Fagundes Telles) 

Na escrita de Lygia Fagundes Telles, como dito, podem ser rastreadas insistentes e 

diferentes acepções relativas ao conceito de memória. Além de sentidos plurais, essa carga 

memorialística é passível de ser explorada em diferentes nuanças, variando entre perspectivas 

ora históricas e psicológicas, ora mais míticas. Em alguns textos, o lembrar é a tônica de toda a 

narração, pois é lembrando-se que as personagens apaziguam suas inquietações, satisfazem seus 
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anseios ou têm suas dúvidas identitárias reveladas. Situações como essas podem ser 

exemplificadas em narrativas como “A caçada”, “Noturno amarelo”, “O noivo” e “O encontro”. 

Em outros contos, porém, é o esquecer que rege toda a trama da história, depende dele a ruptura 

total com um passado angustiante em que se sobressaem os sentimentos de culpa e de opressão, 

apagar esses resquícios constitui a condição para se alcançar outro estágio de vida. Neste caso, 

podem ser citados como exemplo os contos “Verde lagarto amarelo”, “Dolly”, “Antes do baile 

verde” e “Natal na barca”. 

No conto “A medalha”, uma situação diferenciada se instaura, porque, em vez de uma 

tendência a uma ou a outra postura, trava-se o duelo de forças entre o lembrar e o esquecer, 

rivalidade personificada nas duas personagens da narrativa. Cada uma a seu modo, em suas 

visões de mundo e em seus comportamentos, Adriana e sua mãe rivalizam os valores culturais 

do esquecer e do lembrar respectivamente, ações que, por sua vez, expressam os preceitos 

dionisíacos e apolíneos, em que se fazem recuperadas as concepções nietzschianas, conforme 

buscaremos demonstrar.  

Nessa narrativa de extensão mediana, Lygia Fagundes Telles explora uma gama de 

temáticas densas e polêmicas, elas são tangenciadas no decorrer da discussão entre Adriana e 

sua mãe, personagens da trama. Embora haja toda essa inesgotável fonte de discussão no 

enredo, vamos nos deter especificamente no que se refere à questão da memória.    

A protagonista do conto é Adriana, uma noiva que, na véspera do casamento, sai outra 

vez com seu amante, traindo o futuro marido. Ela e o amante passam a noite juntos e, ao chegar 

a casa, a moça tenta não acordar a mãe que, com certeza, reprovaria seu ato: “As atitudes 

levianas, as aventuras fáceis e inconsequentes iniciadas na adolescência e levadas até mesmo à 

véspera de seu casamento são um insulto permanente à austeridade da velha senhora” (SILVA, 

2001, p.112). 

Embora evite fazer barulho, antes mesmo de Adriana terminar os degraus da escada, ela 

ouve a voz da mulher a interpelá-la; a jovem vai até o quarto de sua mãe e, então, elas travam 

um diálogo hostil, afinal são duas mulheres que se encontram separadas por idades e por 

princípios culturais bem diferentes, o que as leva a avaliar o comportamento da moça de modo 

bastante diferenciado. A conversa deixa evidente a conflituosa relação existente entre as duas. 

Mãe e filha, no decorrer de todo o texto, fazem troca de acusações e de desafetos mútuos; elas 

mantêm “um relacionamento marcado pela agressividade, que ambas fazem questão de 

alimentar” (MOURA, 1993, p. 37). 



248 

Da parte da mais velha, a agressividade se torna mais enfática na segunda publicação 

do texto, quando a autora substitui a palavra “cínica” por “cadela”, percebe-se o quanto é 

intensificado o valor pejorativo que a mãe dirige à filha quando a repreende pelo 

comportamento indevido.  

− Precisava ser também na véspera do casamento? Precisava ser na véspera? 

− repetiu a mulher agarrando-se aos braços da cadeira.  

−Precisava. 

−Cadela. Já viu sua cara no espelho, já viu? 

A moça encostou-se no batente da porta. Abriu a bolsa e tirou o cigarro. 

Acendeu-o. Quebrou o palito e ficou mascando a ponta. (TELLES, 2010c, p. 

13-14, grifo nosso) 

Todo o discurso da anciã é marcado pela presença de ofensas e de julgamentos hostis 

dirigidos à jovem. A situação de atrito existente entre Adriana e sua mãe é decorrente, acima 

de tudo, de uma oposição valores, cada uma delas representa uma postura diferenciada em 

relação à vida em sociedade. Na imagem da velha deficiente e presa a uma cadeira de rodas, 

encontram-se simbolizados fundamentos de um discurso tradicional de base patriarcal. Como 

fruto dessa cultura, há muito perpetuada e repassada de geração para geração, essa personagem 

se aproxima do ato de lembrar, em outras palavras, a velha é, em si, a memória de uma ideologia 

apegada a leis e a regras de conduta antiquadas principalmente no que se refere à postura 

feminina. 

Enquanto personificação do lembrar, a mulher usa elementos do passado para fortificar 

seu discurso, ela busca imagens e fatos de outros tempos para usá-los contra Adriana. De 

imediato, para atingi-la de modo profundo, a velha compara a moça ao pai, descrevendo-o de 

modo inferior e deixando evidente a identificação entre pai e filha.    

− Cínica. Igualzinha ao pai. Ele ia achar graça se te visse assim, aquele 

cínico. 

− Não fale do meu pai. 

− Falo! Um cínico, um vagabundo que vivia no meio de vagabundos, viciado 

em tudo quanto é porcaria. Você é igual, Adriana. O mesmo jeito 

esparramado de andar, a mesma cara desavergonhada... (TELLES, 2010c, 

p.14) 

Depois de resgatar do passado a figura do pai já morto, a cadeirante faz referência à vida 

amorosa de Adriana. Ao ver a filha traindo o noivo com outro homem, a mulher sugere que ela, 

então, se case de vez com o amante, abandonando uma vida marcada por inúmeros parceiros e 

constantes desventuras amorosas.  
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− Por que não se casa com ele? Hein? Vamos, Adriana, por que não se casa 

com ele? — Com ele quem?  

− Com esse vagabundo que acabou de te deixar no portão.  

− Porque ele não quer, ora.  

−Ah, porque ele não quer — repetiu a mulher. Parecia triunfante. −Gostei da 

sua franqueza, porque ele não quer. Ninguém quer, minha querida. Você já 

teve dúzias de homens e nenhum quis, só mesmo esse inocente do seu 

noivo... (2010c, p. 15) 

 

Fica explícita a crítica dirigida à vida afetiva da moça. Além disso, a mãe deixa evidente 

que é a própria Adriana a culpada por seus infortúnios amorosos, supostamente os homem não 

a quiseram pela sua aparência e, em especial, pelo seu estilo de vida. Depois dessas duas 

investidas fortes contra filha, diante das quais a jovem pouco se mostrou atingida, antes de dar-

se por vencida, a velha lança mão de uma memória que sabe ser o ponto fraco de Adriana. 

Acerca desse momento, Vera Tietzmann Silva faz um comentário importante referindo-se à boa 

memória da mulher: “Na esgrima que se estabelece entre as duas, as estocadas são certeiras. A 

memória implacável da mãe acerta com precisão na ferida mal fechada de Adriana: sua primeira 

frustração amorosa, quando ainda menina-moça” (SILVA, 2001, p.112, grifo nosso). Trata-se 

de algo que Adriana buscou esquecer, mas que lhe é trazido de volta e explorado de modo cruel 

pela sua genitora.  

− Fiz o que pude.  

− Então, ótimo. Tudo bem, agora queria dormir um pouquinho, posso? 

− Um instante ainda — disse a mulher e a voz subiu fortalecida, veemente. 

— Ah, me lembrei agora, era Naldo, não era? O nome daquele seu primo, o 

primeiro da lista. Nem quinze anos você tinha, Adriana, nem quinze anos e 

já se agarrando com ele na escada, emendada naquele devasso. (2010c, p. 17, 

grifo nosso) 

 

Ao perceber o impacto que essa memória gerou em Adriana, a mulher continua, 

intensificando os detalhes e aviltando o significado do fato e do homem envolvido.  

−Ele não era devasso. 

− Não? E aquelas doenças todas? Vivia dependurado em negras, viveu anos 

com aquela empregada peituda, pensa que não sei?  

− Ele não era um devasso. E ele me amou.  

− Amou... Fugiu como um rato quando foram pilhados, o safado. Fugiu como 

fugiram os outros, nenhum quis ficar, Adriana, nenhum. Vi dezenas deles, 

casados, divorciados, toda uma corja te apertando nas esquinas, detrás das 

portas, uma corja que nem dinheiro tinha para o hotel. Um por um, fugiram 

todos.  

− Ele me amou. (2010c, p. 17) 
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Contra as investidas da mãe, Adriana resiste lançando mão da ironia, ela elabora 

enunciados sobrecarregados de sarcasmo, tornando evidente que não se submete às ofensas 

maternas.  

─ Na véspera do casamento. Na vés-pe-ra. Você já viu sua cara no espelho? 

Já se olhou num espelho? 

─ E daí?  O véu vai cobrir minha cara, o véu cobre tudo, ih! tem véu à  

beça. Vou dar uma beleza de noiva, mãe, você vai ver. (2010, p.14 – grifos 

da autora) 

Adriana é uma personagem que deve ser lida como símbolo de uma cultura bem 

diferente daquela a que sua mãe pertenceu. Em suas falas e em seus comportamentos, essa 

jovem personifica os ideais de uma sociedade marcada pela fluidez dos valores e das normas 

sociais. Em sua liberdade e em seu desapego aos valores tradicionais, faz-se reconhecível o 

esquecer, ou seja, esquecendo-se das culpas que lhe são impostas e das angústias vivenciadas é 

que ela consegue se salvar, saindo-se quase ilesa dessa luta contra os ideais passadistas 

personificados em sua mãe e que são simbolizados pela medalha que uma quer passar à outra.  

−Vai, abre aquela caixa ali em cima... Abriu? Tem dentro uma medalha de 

ouro que foi da minha avó. Depois passou para minha mãe, está me ouvindo, 

Adriana? Antes de morrer minha mãe me entregou a medalha, nós três nos 

casamos com ela. Tem também a corrente, procuro depois. Você se casa 

amanhã, hum? Leva a medalha, é sua. (2010, p.14) 

Diante do que fora exposto, percebe-se por que motivo Adriana recusa o “presente” que 

lhe é dado, ela entende que, além de um objeto de valor material, a medalha é uma herança 

ideológica. Considerando seu significado, a medalha não representa algo benquisto, na 

realidade, simboliza um peso para Adriana. Aceitá-la, seria assumir para si o ônus de um 

passado norteado por aportes culturais valorativos que precisam ser superados, por isso, o 

melhor é rejeitá-la, em outras palavras, é preciso esquecê-la. A superação desse passado ou seu 

esquecimento encontra-se representado na recusa da medalha, o que é feito de modo bastante 

irônico e ofensivo. 

Concentrou-se no esforço para respirar. Abriu a boca. Inclinou-se e 

repentinamente prendeu o gato entre os cotovelos. Amarrou-lhe no 

pescoço a fita com a medalha e abraçou-o com alegria. – O sacana me 

arranhou!...Ganhou um puta presente e me arranha, me arranhou...− 

ficou repetindo. Com a ponta do dedo, fez a medalha oscilar. Ih! Ficou 

divino, olha aí, um vira-lata condecorado com ouro!... (2010, p.19)  
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Em vez de usar a joia de ouro, símbolo da tradição de sua família, Adriana a pendura no 

pescoço do gato Romi. A ousadia e a rebeldia dela tornaram-se ainda mais ofensivas ao fazer 

com que a mãe visse sua gaiatice. 

Quando chegou ao quarto no extremo do corredor, apoiou-se na parede e ficou 

ouvindo. Abriu a porta. Espiou. A mulher conduzira sua cadeira até ficar 

defronte da janela, exposta ao vento que fazia esvoaçar seus cabelos tão finos 

como fios despedaçados de uma teia. Adriana ainda quis verificar se a 

medalha continuava presa ao pescoço do gato. Impeliu-o com força na direção 

da cadeira. Fechou a porta de mansinho. (TELLES,2004, p. 19-20). 

Na relação conflitante entre mãe e filha, acreditamos estar espelhada a dualidade de 

valores expressa na mitologia grega pelos deuses Apolo e Dioniso. Com seu apego à lembrança, 

a anciã torna-se uma porta-voz dos valores apolíneos, comprometendo-se com o equilíbrio e 

com a razão virtuosa. Enquanto isso, graças à sua tendência ao esquecimento, Adriana assume 

a função de um arauto dionisíaco que, regido por entusiasmo, se liberta de todo e qualquer 

grilhão social. Além disso, até mesmo os traços físicos das duas personagens as aproximam das 

duas divindades mitológicas. Num dos momentos em que compara Adriana ao pai, a velha faz 

o seguinte comentário:

−E gordo. Nada mais me atinge, Adriana. É como se ele voltasse, nunca vi 

uma coisa assim, vocês dois são iguais. Ele morreu e encarnou em você, o 

mesmo jeito mole, balofo. Sujo. Na minha família todas as mulheres são altas 

e magras. Você puxou a família dele, tudo com cara redonda de anão, cara 

redonda e pescoço curto, olha aí a sua cara. E a mãozinha de dedinho gordo, 

tudo anão (2010, p. 16). 

Enquanto a mãe pertence a uma linhagem de mulheres belas e magras, verdadeiras 

representantes do ideal de beleza apolíneo, a filha retoma os traços do pai que, além de viciado, 

era feio e gordo. Desde o início do texto, percebemos o quanto a personalidade de Adriana se 

aproxima da do pai, para a velha o homem não passava de um “debochado, um irresponsável 

completamente viciado” (TELLES, 2010, p. 14). Assim como o genitor, a jovem entrega-se a 

uma vida de “vícios”, bebendo, fumando e, no caso dela, traindo o futuro marido. Além disso, 

no modo como discute com a mãe, a moça demostra ser tão “debochada” quanto o pai, 

confirmando sua identificação com a figura paterna. 

O conto lygiano − que, de imediato, parece narrar apenas a problemática relação entre 

gerações − nos possibilita fazer leitura mais profunda. Na oposição expressa pelas personagens, 
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entendemos estar representada a dualidade conceitual e comportamental construída a partir dos 

valores culturais ligados aos termos lembrar e esquecer. 

No conto “Verde lagarto amarelo”, outra situação conflitiva se instaura, assim como no 

texto anterior, trava-se a tensão entre o lembrar e o esquecer, duplicidade personificada nas 

duas personagens da narrativa, texto com o qual iniciamos as análises desta pesquisa. Cada um 

a seu modo, em sua visão de mundo e em seus comportamentos, Rodolfo e Eduardo 

personificam os valores culturais do esquecer e do lembrar respectivamente, ações que, por sua 

vez, expressam os preceitos dionisíacos e apolíneos.  

Eduardo, construído a partir de uma essência solar, é o elo com um passado que precisa 

ser esquecido, ele projeta luz sobre uma escuridão que Rodolfo, o irmão dionisíaco, almeja 

esquecer: “Por que não me deixa em paz, por quê? Por que tem de vir aqui e ficar me espetando, 

não quero lembrar nada, não quero saber de nada! Fecho os olhos” (TELLES, 2009a, p. 21). 

Torna-se evidente a dualidade de valor com que é explorada a memória. Para Eduardo, 

a infância é digna de ser rememorada, isso porque com o amor da mãe e com a beleza que lhe 

era o traço mais marcante, toda a meninice constituiu um período áureo, prazeroso e 

inesquecível, com isso, cabe a ele o desejo de lembrar-se desse passado benquisto. Em mais de 

um momento, o mais novo incentiva o irmão a recordar; a partir de diferentes elementos e 

situações, ele promove um retorno à infância que os dois viveram juntos.  

Ele riu apalpando os bolsos do paletó até encontrar o cigarro. Concentrou-se. 

−Meu Deus, tinha um canteiro de violetas no jardim de casa... Não eram 

violetas, Rodolfo? 

−Eram violetas. 

−E uma parreira, lembra? Nunca conseguimos um cacho maduro daquela 

parreira – disse amarfanhando com um gesto afetuoso o papel das uvas. – Até 

hoje não sei se eram doces. Eram doces? (TELLES, 2009a, p. 21). 

Buscando resgatar esses momentos do passado distante, Eduardo acredita estar 

interagindo com o irmão, dividindo e revivendo lembranças de grande importância para os dois. 

Na sua opinião, essas imagens de outrora são tesouros de uma fase infantil perfeita. Entretanto 

os elementos ou situações evocados acabam intensificando a dor e a insatisfação de Rodolfo. 

Diante de Eduardo, as alusões ao passado o fazem voltar num tempo que ele precisa esquecer. 

O corpo sudorento de Rodolfo encontra-se ali, no presente, diante de Eduardo, mas sua mente 

e seus sentidos parecem retornar à infância, vivenciando de novo os dissabores que o levaram 

inclusive a desejar a morte. 
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Deixando em segundo plano o sentimento de inveja que domina Rodolfo, é preciso que 

nos detenhamos um pouco mais em seu compromisso com o esquecer. Se a personagem 

tenciona, de todos os modos, não relembrar a sua meninice é porque a considera fonte de 

sofrimento, tal carga negativa é o que o faz, inclusive, se ver de modo inferiorizado. Em sua 

busca por esquecimento, o que podemos depreender é uma tentativa desesperada de superar 

uma fase infértil de seu existir.  

Presa ao passado, sua identidade continuaria sendo aquela mesma da infância, mas, ao 

esquecê-la, estaria aberto ao novo, a uma existência outra, livre dos rótulos e das cicatrizes de 

outrora. Em Rodolfo, podemos ler a vida em seu eterno desejo de renovação, lutando para se 

libertar de condições e de valores impostos pelo olhar humano civilizado que condena o que se 

encontra fora dos padrões criados. Eduardo não é apenas o irmão mais belo, ele personifica 

todo o legado cultural que torna sublime a beleza, a inteligência e o equilíbrio, relegando, a 

segundo plano, toda e qualquer manifestação de vida que se diferencie disso. Presentificando 

todos os lugares comuns apolíneos, Eduardo impõe-se como padrão de vida exaltado por nossa 

cultura, ele é a memória de nossos compromissos e gostos sociais, circunscritos ao belo e ao 

virtuoso. Diante dessa forma sublime tão cultuada, resta a Rodolfo a condição de existência 

inferiorizada, compartilhada e projetada nos insetos que vê em seu armário, cena descrita na 

seção 2.1.2. 

Opondo-se ao seu irmão, Rodolfo é a representação de um devir descomprometido com 

os padrões, com as formas e com os sentidos alienados pela cultura. Por isso, não é gratuita a 

sua profissão de escritor. Como artista, ele não é aquele que copia, mas que recria a vida, 

concedendo-lhe novas formas e sentidos, numa vontade de potência que se refaz eternamente. 

Na oposição expressa pelas personagens, entendemos estar representada uma dualidade 

conceitual e comportamental construída a partir dos valores culturais ligados aos termos 

lembrar e esquecer.  

Assim como Laura, a falecida mãe dos irmãos, concedeu maior atenção a Eduardo, 

condenando Rodolfo a uma posição inferiorizada, nossa cultura ocidental exaltou o lembrar, 

fazendo com que o esquecer vivesse nas sombras, assumindo valores menores. Se Rodolfo, por 

um lado, é lido com símbolo da inveja, ele também precisa ser compreendido como símbolo de 

resistência a uma vida que tem em Eduardo seu representante-mor. É resistindo à dor e 

esquecendo-a a cada dia que essa condição dionisíaca se mantém e ela pode ser comprovada 

textualmente: “Escritor, sim, mas nem aquele tipo de escritor de sucesso, convidado para festas, 
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dando entrevistas na televisão: um escritor de cabeça baixa e calado, abrindo com as mãos em 

garra seu caminho” (TELLES, 2009a, p.26). 

 Nos dois contos lidos, a oposição entre o lembrar e o esquecer aparece representada em 

conflituosas relações familiares. Um pouco diferente é o texto que será explorado a seguir, nele 

não há um duelo de forças, desde o início a supremacia do esquecer se instaura como única 

forma de superar um passado mesmo que recente.  

A protagonista do conto “Dolly”, é uma outra personagem para quem o esquecer se 

impõe como necessidade urgente. Assim como acontece no conto “A medalha”, nessa narrativa, 

o desapego ao passado e a negação das culpas a ele ligadas não são expressos em palavras, mas

em imagens e ações simbólicas. Para melhor compreender o sentido da simbologia desses 

elementos é necessário resumir o enredo da narrativa.  

A moça vem de uma família tradicional da qual herdara um estilo de vida comedido, o 

que fica comprovado pelos seus atos bem metódicos e pelos princípios que marcam sua 

personalidade, além disso gosta de suas coisas bem cuidadas e arrumadas. Por morar com uma 

colega que muito pouco respeita a sua privacidade, ela resolveu se mudar. Lendo um jornal, 

encontrou o anúncio de uma moça que procurava uma pessoa com quem dividir a casa em que 

mora, Adelaide imediatamente entrou em contato para saber mais informações. A conversa 

telefônica com a outra jovem foi um pouco desconcertante, Adelaide percebeu logo a 

personalidade forte e ousada da interlocutora que se apresentava como Dolly. Cedendo à 

insistência da garota, Adelaide aceitou visitar a casa no mesmo dia. Assim que se deparou com 

a beleza e, ao perceber algumas posturas de Dolly, Adelaide entendeu a impossibilidade de 

compartilharem o mesmo espaço, pois ambas possuíam visões de mundo bem distintas, elas 

viviam realidades que destoavam completamente uma da outra: “A moça é apressada e eu sou 

lenta, pensei enquanto entrava no quarto” (TELLES, 2009b, p.17). 

Após sair da casa, Adelaide teve consciência de que não voltaria mais ali. No entanto, 

ao chegar à pensão, descobriu ter esquecido lá seus cadernos de datilografia, sendo obrigada a 

ir buscá-los no dia seguinte. Quando chegou, não foi recebida pela moradora e, então, decide 

entrar, pegar os cadernos e, assim, poder ir embora. Dentro da casa, encontrou Dolly na cama 

e, aos poucos, foi descobrindo que a moça não estava dormindo, na realidade, estava morta. 

Adelaide, pela bagunça da casa, deduziu que na noite anterior havia acontecido uma festa e, 

que, após a diversão coletiva, ao ir para cama com algum convidado, a garota de beleza 

estonteante fora assassinada. Quando entrou, Adelaide não podia ainda saber que Dolly estaria 



255 
 

morta, nem que se tratava de um assassinato, mas, ao se abaixar para pegar, no chão, a cabeça 

da Maria Antonieta, ela viu a poça de sangue sob a cama. 

A cabeça da Maria Antonieta estava no chão, me abaixei para pegar a cabeça 

de porcelana que era de atarraxar e de repente fiquei de joelhos, até que achei 

melhor ficar de joelhos, o tremor. Espiei debaixo da cama e então vi a poça de 

sangue negro, quase negro. Perto da poça uma garrafa vazia que rolou. Rolou 

ou foi jogada lá embaixo? Estendi o braço e com a ponta do dedo fiz rolar a 

garrafa de vinho que veio vindo até quase meus joelhos (2009c, p.14). 

Só assim ela compreendeu o quadro de horror diante do qual se encontrava, nesse 

momento ocorreu o inesperado, ela foi marcada pelo acontecimento, tornando-se cúmplice 

daquela situação: “Continuei ali sem poder me mexer, só respirando, respirando até que de 

repente empurrei a garrafa para o lugar de onde tinha vindo e acho que foi nessa hora que a gota 

retardada de sangue pingou do colchão na minha luva” (2009c, p.14). 

Ao sair dali, Adelaide queria apenas esquecer o que acabara de ver, ela precisava deixar 

para trás todas as lembranças que gravitavam ao redor da imagem de Dolly. Mas isto era 

impossível, pois a luva manchada de sangue transformou-se num elo com esse passado que, 

apesar de tão recente, possuía um peso intensamente angustiante. 

Olho as luvas de crochê cor-de-caramelo e agora sei, preciso me livrar delas, 

não ver nunca mais o sangue que pingou e virou uma estrelinha irregular, 

escura, me livrar das luvas e seguir o meu caminho porque sou uma garota 

ajuizada e uma garota ajuizada faz isso o que fiz, toma o bonde Angélica e 

volta para casa antes da noite (TELLES, 2009c, p.11).    

Ela voltou para casa e, no bonde, sentiu a presença de um passageiro invisível que lhe 

cobrava explicações, nessa presença ilusória pode ser entendida toda a carga negativa que pesa 

sobre os ombros de Adelaide. Enquanto conversava com esse passageiro, ela passou por um 

processo de transformação, representado miticamente pela descida aos infernos e pela ascensão 

ao paraíso. As linhas de ônibus que ela usou para ir e voltar da casa de Dolly podem ser 

interpretadas à luz desse simbolismo mítico. Para ir, ela pegou o bonde Barra Funda e, para 

voltar, o bonde Angélica. Nos nomes, encontramos a representatividade do inferno e do céu, do 

baixo e do alto, da descida e da ascensão respectivamente.  

É essa visita ao inferno que precisa ser esquecida. Adelaide almeja apagar o que, há 

pouco, vivenciou. Nesse esquecimento, nesse abandono do passado, está a garantia de uma 

nova vida, uma nova condição que ela busca conquistar. Ao descer do bonde, tendo deixado 

propositalmente no banco a luva, ela imagina ter se livrado do que a afligia, entretanto o passado 

se faz ouvir: “Desço com o bonde ainda andando e corro até a calçada apertando contra o peito 

os meus cadernos. – Moça, sua luva, esqueceu sua luva! – o cobrador me avisa aos gritos” 
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(TELLES, 2009b, p.26, grifo nosso). Na figura desse cobrador, podemos visualizar os arautos 

de uma cultura apolínea, aquela que nos “cobra”, nos exigindo o compromisso com o lembrar. 

Mesmo com essa manifestação em prol do lembrar, Adelaide se mostra incólume, a moça já 

vive outra realidade, ela é uma iniciada na aura do esquecimento dionisíaco, por isso, apenas 

espera o som do bonde se distanciar e põe fim às pontes com o passado: “Estou sem medo na 

rua deserta, já sei, sou tartaruga mas agora virei lebre indo firme até o bueiro onde deixo cair 

as luvas, Bye!  A primeira gota de chuva caiu na minha boca” (TELLES, 2009b, p.26). A gota 

de sangue é substituída por uma gota de chuva, a metamorfose se deu por completo. Deixando 

para trás suas luvas, a narradora abandona também sua antiga condição, ela se liberta da sua 

antiga identidade de moça pacata do interior, assim como se desfaz daquilo que a fazia presa e 

cúmplice do que ocorrera com Dolly. A possibilidade de mudança se dá pelo esquecer, 

abandonando o que se viveu, é preciso superar e tal superação acontece somente a partir desse 

desapego com a lembrança. 

Se recorremos a Nietzsche para promovermos essa abordagem, é porque entendemos 

como coerente a relação entre os pensamentos expostos pela sua obra e aqueles que podem ser 

depreendidos dos textos de Lygia Fagundes Telles no que se refere à percepção da memória. 

Tendo em vista seu método de pensamento centrado na duplicidade conflituosa de forças, o 

lembrar se oporia ao esquecer, duas importantes faculdades que, em luta constante, 

engendrariam o melhoramento da vida. Nietzsche, em mais de um momento, concede ao 

lembrar um caráter secundário, buscando supervalorizar intensamente o esquecer, ele o faz 

porque, de acordo com sua reflexão, o Ocidente vem, há muito, privilegiando a primeira dessas 

faculdades, fazendo dela um instrumento para a manutenção de valores e de comportamentos 

estanques que inferiorizam nosso viver. Dessa forma, o duelo de forças se mostraria 

desequilibrado, pois o valor estimado do lembrar inibe a atuação imprescindível e necessária 

do esquecer154. Ambas as faculdades se fazem primordiais, pois é da dualidade que se promove 

a evolução da vida, é do agregar e não do excluir que o viver se rejuvenesce, mantendo-se 

eternamente jovem.  

Nos contos e nos romances lygianos, são inúmeras as personagens que, como Rodolfo, 

Adriana e Adelaide se colocam na contramão de uma cultura apolínea comprometida com o 

eterno lembrar das leis, das posturas e das ideologias do deus solar. Esses seres ficcionais 

154 Esse domínio de uma força em relação outra não é, em si, o problema. O caráter negativo disso se dá quando 

esse domínio se faz fixo, sendo reforçado por valores que não são interpretados de modo crítico, o que instauraria 

uma destruição e uma reconstrução de sentidos, em vez da inércia semântica que torna o lembrar algo bom e o 

esquecer algo ruim.  
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lygianos ousam esquecer. Bêbados ou entusiasmados, eles personificam uma vontade de 

potência comprometida com a renovação do viver. É esquecendo e burlando os compromissos 

com uma civilização tão impositiva que essas personagens se salvam de uma vida estagnada. 

Trata-se de uma salvação que, embora dolorosa e cheia de feridas, se faz heroica. Assim como 

o deus do vinho e do teatro, esses indivíduos fictícios encontram-se sempre perseguidos,

subjugados e inferiorizados, eles são vítimas de uma avaliação social norteada pelo olhar 

inquisidor de uma cultura apolínea, por isso parecem sempre estar à margem do que é certo, do 

que é de bom tom e, principalmente, do que é virtuoso. Mas, é importante dizer, nesses seres 

marginais ou relegados ao submundo é que a vida se faz resistente, se renovando ad eternum. 

Deixamos para o final essa discussão sobre o lembrar e o esquecer. Não foi gratuita a 

posição que demos a essa temática relativa à memória. Objetivávamos que nossas palavras 

finais fossem sobre essa dualidade, pois, ao estudar a obra de um artista, o pesquisador almeja 

contribuir para que tanto a obra quanto o artista sejam lembrados. Nossa investigação é mais 

um contributo para a memória literária sobre Lygia Fagundes Telles que é hoje um dos maiores 

nomes da literatura de nosso país. No entanto, considerando os valores aqui discutidos, 

propomos que nosso estudo seja visto como apenas mais um olhar sobre a obra da ficcionista e 

que, diante do valor maior que é o contato com os escritos dela, nossa chave de leitura seja 

esquecida, evitando cristalizar valores e perspectivas sobre tão rico fenômeno artístico. 

Recorrendo ao esquecimento para, com o tempo, ultrapassar a possibilidade de leitura aqui 

defendida, objetivos deixar o horizonte livre para a criação de novos sentidos e novas 

perspectivas que possam inclusive se apor à nossa. Se assim desejamos, é por considerarmos 

que, enquanto manifestação de conhecimento racional, este estudo é apenas uma construção 

apolínea a mascarar o substrato artístico que emana da obra de Lygia Fagundes Telles, 

elaboração artística em que se faz representada a sabedoria dionisíaca (trágica), que sempre 

demandará novas interpretações, novas máscaras propostas por outros pesquisadores.  



Conclusão 

 “A criação literária? Um mistério para mim (como para qualquer escritor, acredito). Aliás, tão grande 

mistério como qualquer ato de criação. Criação literária é ato de amor, outro mistério também” (Lygia 

Fagundes Telles). 

Em prefácio a uma edição portuguesa de O nascimento da tragédia, estudo citado ao 

longo deste trabalho, António Marques (1997), após dizer que o traço diferencial da intuição 

nietzschiana é “fazer nascer o positivo do negativo”, lança mão da estratégia do filósofo alemão 

para interpretar o contexto cultural no final do século passado, análise ainda válida para nossos 

dias atuais. Para ele, em meio a uma época reconhecidamente atravessada por questões 

associadas à dialética do negativo, ao anti-humanismo e à radical rejeição da tradição científica, 

vivenciamos momento particular sensível a outras perspectivas mais positivas de valorização 

da vida. Concordamos plenamente com a análise do pesquisador português que, em poucas 

palavras, sintetizou uma leitura trágica da contemporaneidade à maneira de Nietzsche.   

Nessa nossa época, ainda sentenciada por concepções de mundo tão negativas e niilistas, 

é flagrante a demanda de novos paradigmas com os quais possamos ressignificar a vida tão 

brutalmente vitimada por valores que tornaram o viver um peso, submetendo-o a avaliações 

morais seletivas e tendenciosas – é preciso deixar claro que, apesar de “doentia”, essa 

consciência de mundo não se faz aqui contestada, contesta-se o fato de ela ter se imposto 

sozinha sem outras que a ela se opusessem e, deste modo, reconstituísse, o contrabalanceamento 

essencial da vida.  
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Da cosmovisão apolínea, surge seu o oposto em forma de movimentos que resistem e 

reivindicam uma mirada dionisíaca sobre o mundo. É como entendemos os constantes e 

ininterruptos retornos da concepção trágica que, por meio de diferentes máscaras, renasce de 

tempos em tempos para equilibrar a balança da vida, nos fazendo resgatar antigos valores 

esquecidos e também nos impulsionando a criar novos olhares com os quais avaliar a vida em 

toda sua plenitude. Daí a importância e a necessidade da arte trágica, ímpeto artístico 

comprometido com a criação de perspectivas mais positivas com as quais celebrar e não julgar 

o viver em todo seu esplendor. Dentro do universo artístico, notoriamente reconhecido por meio

de formas apolíneas, ergue-se aquela vertente de arte em cuja essência se reconhece o 

fundamento trágico ou dionisíaco, por meio do qual irrompe a vontade de potência em seu 

eterno desejo de criar e, em contínua criação, se mantém sempre jovial.  

São esses os traços que reconhecemos no fazer literário de Lygia Fagundes Telles com 

o qual a artista criou um  universo poético no qual, por meio do cultivo e do  reconhecimento

do elemento  dionisíaco, é restabelecida a dualidade trágica essencial da vida, com a qual a 

escritora tematiza a eterna e necessária luta de forças, a dualidade contrastiva e complementar 

entre Apolo e Dioniso, duplicidade em que se projetam todas as oposições inerentes e essenciais 

da existência. No decorrer de nosso estudo, evidenciamos de que modo, no dionisíaco, se 

traduzem movimentos e valores outros que vão em direção oposta àqueles tradicionalmente 

seguidos culturalmente em nossa sociedade apolínea, com isso propondo caminhos alternativos 

para se relacionar e valorar nossa condição existencial.  

Em diversas direções compreendemos as oposições dionisíacas expressas na e pela obra 

lygiana, dualidades das quais elencamos aquelas mais marcantes. Em oposição ao 

conhecimento racional cuja pragmática se realiza enquanto discurso técnico-cientificista, o 

dionisíaco mítico propõe a sabedoria trágica, mirada plena sobre a vida; oposta ao discurso de 

fundamentação patriarcal elitista, se levanta a intuição feminina expressa pela voz das mulheres, 

indivíduos que, sempre considerados como o “outro”, são essencialmente dionisíacos; contrária 

à realidade palpável e limitada, presa à fixidez, instaura-se a atmosfera sobrenatural de 

contornos místicos e míticos, onde tudo é passível de metamorfose; desdenhando 

completamente a preferência do cânone por vozes masculinas supostamente propagadoras de 

discussões universais, a voz feminina, tal qual uma sacerdotisa, grita aos quatro ventos os 

mistérios da essência humana; e, consciente da preferência dos holofotes pelas literaturas 

escritas em línguas consideradas mais “nobres”, a artista brasileira, cujo olhar se volta para o 

mais simples do cotidiano, explora os recursos da Língua Portuguesa falada no Brasil, inclusive, 
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aquela vertente informal usada  por pessoas como Pomba enamorada que precisa disfarçar o 

sorriso para tapar a falha do canino esquerdo. Essas são apenas algumas das dualidades 

flagrantes na poética dionisíaca de Lygia Fagundes Telles, duplicidades opositivas possíveis 

somente com a retomada da constituição trágica que depende da manifestação dionisíaca, 

condição sine qua non para representação de todos os valores expressos pela vontade de 

potência. 

No compromisso da artista com sua poética trágica, com a qual ela reproduz a tensão 

entre os ímpetos essenciais da vida, consideramos ser possível identificar a consciência artística 

própria do gênio, seguindo uma vez mais a perspectiva estética nietzschiana. Para Nietzsche, o 

artista é aquele que cria a partir de si, retomando o movimento de criação original da vida e 

essência última do ser. A criação a partir de si é uma capacidade distintiva do “gênio”, espírito 

(aqui entendido enquanto força volitiva) que cria sem conceder ao que é criado nenhuma 

finalidade, ou seja, sua consciência artística não se encontra sobrecarregada com os pesos da 

memória cultural moderna, impondo às suas produções finalidades sempre determinadas a 

avaliadas pelos conceitos superiores tão caros ao “espirito científico”.  

O descomprometimento do gênio o torna livre para criar sem entraves. E, sem impor 

finalidade ao seu fazer artístico, sua produção não prega ou segue valores moralizantes, em vez 

disso ela celebra a vida em toda sua amplitude, numa perspectiva para além do bem e do mal, 

dando continuidade ao fluxo da vida, sempre desejosa de novas máscaras, incluindo aquelas 

temidas pela própria jovialidade do viver, mas que lhe são inerentes. No tocante a esse aspecto, 

é impossível não aludirmos a Rosa Ambrósio, uma das narradoras de As horas nuas, ser fictício 

que, em si, corporifica a essência trágica dionisíaca, pois, como atriz de teatro, ela dramatizou 

diferentes papéis, usando variadas máscaras com que deu forma a inúmeras personagens, 

símbolos de inúmeras concepções de vida. Se o romance se chama As horas nuas, é porque 

sempre chegam os momentos reveladores quando, sob a ação do dionisíaco, as máscaras 

apolíneas caem e, o principium individuationis é rompido, revelando a face escura e sombria 

da vida, exigindo a dramatização também de papéis nada glamurosos como velhice, solidão e 

morte. Metamorfose última e imprescindível à manutenção do equilíbrio da vida.  

Lygia Fagundes Telles, fiel ao seu estilo e à sua genialidade artística, não promoveu 

concessões, evitando vincular-se até mesmo a filiações literárias que impusessem amarras ao 

seu criar. No panorama literário nacional, dentro do qual ela iniciou sua carreira e no qual se 

consagrou escritora,  é comum valorizar sobremaneira os artistas que, seguindo as tendências 

estéticas em voga, promovam a abordagem de temas mais engajados, explorando discursos e 
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personagens que representem uma fração das várias condições sociais vividas no cotidiano, 

estabelecendo o maior espelhamento possível entre a arte e a realidade, uma tornando-se a 

porta-voz da outra. Outro caminho parece ser trilhado por Lygia Fagundes Telles que, 

debruçando-se sobre a vida cotidiana nacional, especialmente aquela urbana, vasculha o 

universo íntimo e angustiado do indivíduo universal, testemunhando não especificamente as 

vivências típicas de nosso tempo, mas sondando os abismos universais aos quais a humanidade 

está sujeita.  

Para nós, o conjunto de sua obra, pode ser entendido como um projeto artístico que tem 

no dionisíaco sua pedra fundamental, por isso o nomeamos de A poética dionisíaca de Lygia 

Fagundes Telles, título com que sugerimos uma possibilidade de leitura da obra dessa artista 

trágica. 

Nosso contato com o universo lygiano nos permitiu identificar a aura dionisíaca que 

emana das atmosferas construídas pela ficcionista, sendo possível rastreá-la de diferentes 

modos e em variados matizes no tecido literário da escritora. Ao longo desse estudo, buscamos 

avaliar esses símbolos dionisíacos, lendo-os como representativos de valores e posturas 

culturais alternativas, vias de escape à ordem apolínea soberana em nossa sociedade ocidental.   

Em seus textos, apesar da tendência aos valores dionisíacos, fica nítido que, recorrendo 

a Dioniso, a artista propõe o equilíbrio estético entre os impulsos artísticos, fazendo da arte 

campo de batalha ente Apolo e Dioniso, duelo com que se intensifica e se afirma o viver. Nas 

diferentes tensões instauradas em seus textos, a escritora supera a visão apolínea em seu 

compromisso apenas como o belo e equilibrado, voltado para valor das aparências. É sob o 

impacto da força dionisíaca que esse Véu de Maia de desfaz e o indivíduo reconhece a face 

escura e violenta da vida, diante da qual sua consciência de mundo se transforma, tornando-se 

mais complexa.  

A obra de Lygia Fagundes Telles explora os abismos existenciais da humanidade, nossa 

essência trágica mais essencial. Cada vez mais fundo, a artista promove uma investigação 

insistente dos anseios que norteiam nossa intimidade, especialmente nas nossas relações uns 

com os outros; ela realiza uma sondagem minuciosa e ousada, sempre dissimulada por um 

discurso sublime e requintado, recurso apolíneo com que se disfarça a densidade de sua 

perquirição. Nessa análise do misterioso indivíduo humano, a escritora lança mão de recursos 

estilísticos que marcam todo seu tecido textual, tornando-os uma espécie de constantes 
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simbólicas que se repetem nos enredos, nos temas, nas estruturas e na linguagem de seus textos, 

e, dentre tais constantes, está o dionisíaco.  

Lançando mão da imagem de Dioniso, Lygia Fagundes Telles recria a possibilidade de 

representar artisticamente a tragicidade essencial da vida. Em sua escrita, o mito se transforma 

numa forma apolínea a partir da qual a força violenta do dionisíaco se faz percebida, podendo 

ser testemunhada pela nossa sensibilidade. Com isso, o trágico, mais do que um tema, ascende 

ao plano de categoria intuitiva, forma de conhecimento que representa imageticamente a 

concepção de mundo fundamentada na duplicidade de forças artísticas. Perceber essa dualidade 

em toda a variedade com que é explorada pela escritora nos faz compreender como, em toda 

manifestação de vida, se processa o duelo de forças que, por possuírem valores opostos e serem 

dependentes uma da outra, nos condicionam a uma existência essencialmente trágica.  
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