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RESUMO 

Erico Veríssimo, autor de O tempo e o vento, interrompeu o ciclo de sua obra-

prima para escrever e publicar a novela Noite (1954). A obra tem como locus a 

cidade no período noturno, onde ocorrem vários tipos de degradações. Assim, 

a cidade e a noite assumem grande relevância no texto, pois é da junção de 

ambas que se torna possível a peregrinação de um homem que, por motivo 

inicialmente desconhecido, perdeu a memória. Este trabalho tem como objetivo 

investigar a funcionalidade do espaço hostil da cidade à noite em conexão com 

os subterrâneos da mente do protagonista, que não apenas não reconhece o 

local por onde transita como também necessita realizar o percurso interno em 

direção à reconquista da própria identidade. Para empreender esse estudo, 

utilizamos pressupostos teóricos da hermenêutica simbólica, da teoria do 

imaginário, da mitologia e da psicologia. Além disso, assumem relevância 

textos relativos ao espaço como categoria narrativa, e autores que se detém na 

problemática da cidade. A novela em estudo pode ser encarada como uma 

descida aos espaços infernais, onde o homem sem memória encontra toda 

uma “fauna” urbana aviltada e deformada. Entretanto, há a figura de um 

“homem de branco” que toca uma gaitinha, trazendo, através de sua música 

alegre, a esperança do amanhecer de um novo dia e do retorno da luz, 

representados pela volta da memória e da normalidade. Os espaços na novela 

participam das vivências dos personagens desencadeando sentimentos e 

lembranças. Essa experiência traz à tona traumas do protagonista que foram 

recalcados na infância, e que se encontram no seu inconsciente, necessitando 

ser purgados e superados, para que ele possa encontrar uma nova vida. 

 

Palavras-chave: Erico Veríssimo. Problemática do inconsciente. Simbolismo 

da cidade. Hermenêutica simbólica. 
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ABSTRACT 

Erico Veríssimo, who wrote O tempo e o vento, interrupted the cycle of his 

masterpiece to write and publish Noite (1954), a novella. The work is placed in 

a city at night, where all the degradations become possible. Therefore, the city 

and the night are rather important in the novella mentioned because, through 

the unity of both, the pilgrimage of a man who lost his memory takes place. This 

study aims at investigating the functionality of the hostile place that the city at 

night represents compared to the undergrounds of the protagonist’s mind, which 

does not recognize where the city leads him to. Owing to this fact, he needs to 

make an internal route towards himself to get close to his own identity. To carry 

out this study, we rely on symbolic hermeneutics, Gilbert Durand’s theory of the 

imaginary, mythology and psychology. In addition, we also use texts associated 

to the narrative as a category and writers who discuss the city as a subject. The 

novella on focus can be seen as a descent into the city pictured as a hell, a path 

followed by the man without memory. By doing so, such man comes across an 

urban “fauna” which is depicted as degraded and deformed. However, there is a 

harmonica player dressed “in white” who, through his joyful music, brings the 

hope of a new day and the return of light, which are symbolic represented by 

the return of memory and normality. In the novella, the landscapes mirror the 

characters’ internal lives, and this process triggers feelings and memories in 

them. This process brings about the protagonist’s traumas which were 

repressed in his childhood and are placed in his unconscious mind. Such 

traumas need to be purged and overcome, so that the protagonist can achieve 

a new life. 

 

Keywords: Erico Veríssimo. The unconscious mind. City symbolism. Symbolic 

hermeneutics. 
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APRESENTAÇÃO 

No período de 12/03/2013 a 18/03/2013 estive em Porto Alegre (RS), na 

companhia de minha orientadora Prof.ª Drª Suzana Yolanda L. Machado  

Cánovas.  Realizamos uma pesquisa de campo em lugares como o Centro 

Cultural CEEE Erico Veríssimo, localizado à Rua dos Andradas, nº 1223, 

Centro Histórico. Nele pudemos assistir ao vídeo 100 Lírios de Erico, dirigido 

por Luzimar Stricher, que foi produzido em 2005, naquela cidade. Tiramos fotos 

que farão parte do anexo desta dissertação, dentre elas, fotos de parte do 

figurino da adaptação para o cinema de O tempo e o vento (2012), dirigida por 

Jayme Monjardim. Além disso, visitamos o prédio que sediou a Livraria e 

Editora Globo, na Rua dos Andradas, nº 1416, que atualmente tem em suas 

instalações uma das unidades das Lojas Renner, com um espaço dedicado ao 

Memorial Livraria do Globo, onde também fizemos fotos.  

Por ocasião da viagem, mantivemos contato com a Casa Museu Erico 

Veríssimo, que funciona em Cruz Alta (RS), na casa onde o autor nasceu e foi 

criado. Juliana Abreu, Historiadora e Gestora em Arquivos, e Emília 

Nascimento, que presta assessoria na área Museológica e na Monitoria da 

visitação ao museu, nos forneceram informações que foram fundamentais para 

a realização deste trabalho. 

Além disso, tentamos marcar uma entrevista com Luiz Fernando 

Veríssimo, mas fomos informadas de que ele estava hospitalizado. Assim, 

apenas passeamos pelo Bairro Petrópolis, onde Erico Veríssimo morou, e 

fotografamos a fachada de sua casa, atual residência de seu filho.  

Caminhamos pela cidade, com suas ladeiras, percorremos parte do 

Centro Histórico, fomos à região portuária, que é citada em Noite, e fizemos um 

passeio de barco pelo Rio Guaíba. A Rua da Praia (Rua dos Andradas), com 

seus lampiões antigos, possui um intenso movimento de pessoas, lembrando a  

Avenida Niévski, retratada por Gógol no conto homônimo, que utilizamos em 

nosso trabalho, estabelecendo uma aproximação com a novela do autor 

cruzaltense. 

 Ademais, participamos de um jantar na casa de Henriete Karam, que, 

entre outros convidados, contava com a presença de Dino Del Pino, que foi 
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gerente da Editora José Olympio em Porto Alegre. Ele conheceu Erico 

Veríssimo, quando este recebia intelectuais em reuniões que fazia em sua 

residência e nos contou um pouco dessa experiência. 

Aproveitamos a estada na capital gaúcha, que é repleta de atrações. 

Suzana Cánovas foi minha guia, pois, tendo vivido em Porto Alegre, e em local 

próximo ao que Erico Veríssimo morou, e tendo-o conhecido pessoalmente, lhe 

foi possível orientar-me na pesquisa de campo.  

Porto Alegre completou, no dia 26 de março de 2013, duzentos e 

quarenta e um anos de fundação. É uma cidade bem estruturada, com diversas 

instituições no segmento cultural, tais como: Santander Cultural, Casa de 

Cultura Mario Quintana, Memorial Livraria do Globo, Centro Cultural CEEE 

Erico Veríssimo, Theatro São Pedro, Usina do Gasômetro, dentre outros. A 

cidade conta com um serviço bem organizado de transportes com micro-

ônibus, ônibus, barco e trem, além de um ônibus turístico, que não possui teto, 

para que os passageiros possam usufruir um passeio ao ar livre. Seria 

impossível, em poucas linhas, descrever todas as possibilidades que a cidade 

oferece, assim, comentamos apenas algumas de suas partes e sugerimos 

àqueles que nos leem, que, tendo oportunidade, visitem Porto Alegre. 

A viagem foi fundamental tanto para a pesquisa de campo, como para o 

conhecimento da capital do Rio Grande do Sul, que ficará em nossa memória 

como o local onde Erico Veríssimo viveu e trabalhou, e que possui um povo 

educado e receptivo aos turistas.  
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1. OUVINDO O SOM DA CLARINETA 

 

 

 Bem mais rara é essa grandeza discreta, 
que vai se formando todos os dias, 
alimentando-se das operações correntes de 
humanidade. 

Antonio Candido 

 

 

 O autor gaúcho foi registrado como Erico Lopes Veríssimo. Em Solo de 

Clarineta, seu livro de memórias, ele declara: “Nasci a 17 de dezembro de 

1905, sob o signo de Sagitário. Andavam no ar ecos da guerra russo-japonesa, 

e os jornais comentavam ainda os horrores do massacre de São Petersburgo” 

(1973, p. 33). O escritor relata que resistiu o quanto pôde a deixar o ventre 

materno, tendo nascido com a ajuda do fórceps: “Fui arrancado a ferros e, 

resultado dessa violência, tenho uma pequena cicatriz ao lado de um dos 

olhos” (1973, p. 33). Sua cidade natal é Cruz Alta, recriada em sua obra, onde 

assume nomes fictícios como Jacarecanga, Antares e Santa Fé, dentre outros. 

 A infância foi partilhada com o irmão Ênio, e uma irmã adotiva, Maria do 

Sertão. Nesse período, o autor observava Sebastião Veríssimo, o pai, e, muitas 

vezes, participava das aventuras dele, homem muito popular na cidade do 

interior rio-grandense onde viviam. Mas o menino cresceu e, depois de exercer 

várias atividades para garantir a sobrevivência da família, se tornou escritor.  

 Dotado de uma personalidade artística inquieta, escreveu desde 

aventuras infantis a obras épicas como a trilogia O tempo e o Vento, que o 

consagrou mundialmente. Além de contos, romances urbanos e crônicas de 

viagens, é autor do romance alegórico Incidente em Antares, sua última 

narrativa, que se manteve até o final de 1973 na lista dos livros mais vendidos 

no mercado nacional. Produzida no período da ditadura militar, a trama dessa 

obra mistura personagens reais com os imaginários habitantes da mítica 

Antares, onde se desenrolam acontecimentos fantásticos como o retorno à 

cidade de sete cadáveres insepultos.  

G01
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 Além da profissão de escritor, o autor dedicou-se à tradução, tendo 

exercido essa função em contos da escritora neozelandesa Katherine 

Mansfield, assim como em romances de Somerset Maugham e Edgar Wallace, 

dentre outros.  Foi nesse exercício que adquiriu e depois aperfeiçoou algumas 

de suas técnicas narrativas. De acordo com Sergius Gonzaga:  

 

Os relatos de Erico Veríssimo agrupados, em termos didáticos, [...] 
são assinalados pelo absoluto domínio do espaço urbano, quer dizer, 
localizam-se no mundo citadino, em especial Porto Alegre, e revelam: 
[...] O uso inovador da técnica do contraponto desenvolvida pelo 
inglês Aldous Huxley, de quem Erico traduziu o famoso romance 
Contraponto. Essa técnica consiste em justapor uma série de 
protagonistas e situações por eles vividas, sem que haja no texto um 
centro narrativo, uma síntese para onde tudo convergiria. Os 
“caminhos se cruzam”, mas não tomam a mesma direção, ao 
contrário do romance convencional (1994, p.223, grifos do autor). 

 

 Em Um certo Henrique Bertaso, o autor cruzaltense contesta a crítica de 

que havia imitado a técnica narrativa do autor inglês após ter realizado a 

tradução de Contraponto: “Por mais ridículo e absurdo que pareça, a crítica que 

se fez em torno do meu romance [Caminhos Cruzados] de certo modo chamou 

a atenção do público brasileiro sobre a obra de Huxley” (1990, p. 41). Como 

resposta à acusação de imitação, Veríssimo responde: 

Esses críticos ignoravam ou esqueciam a existência do Manhattan 
Transfer, de John Dos Passos, que eu lera em Cruz Alta, ainda na 
botica, e do Moedeiros Falsos, de André Gide, que me chegara às 

mãos, já em Porto Alegre, numa brochura de bolso (1990, p. 42).  

 

Esses livros já utilizavam as técnicas da construção do texto com 

intenções simultaneístas, por isso, também influenciaram Veríssimo na criação 

de Caminhos Cruzados, cujos originais haviam permanecido dez meses em 

uma de suas gavetas no escritório da Editora Globo. Coincidentemente, os dois 

romances, o original de Veríssimo e a tradução que ele realizara do livro de 

Huxley foram publicados em 1935, o que colaborou para a discussão que os 

críticos fizeram a respeito de ambos.  

 O autor gaúcho, depois de se tornar um escritor conhecido, escreveu 

seu livro de memórias, Solo de Clarineta, redigido em dois volumes.  O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Somerset_Maugham
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primeiro, publicado em 1973, abarca o período que vai da infância do autor até 

quando Dave Jaffe pede sua filha Clarissa em casamento. O segundo começa 

com as bodas de Clarissa e registra as viagens do escritor pelos Estados 

Unidos e pela Europa. A obra ficou inacabada e foi postumamente organizada 

por Flávio Loureiro Chaves, um dos principais estudiosos do autor, e publicada 

em 1976.  

 As memórias de Veríssimo, no primeiro volume, revelam sua intimidade 

numa agradável linguagem de romance. Ele qualifica a obra como sincera, e 

sem a intenção de fazer um documento objetivo da época. Em muitos de seus 

trechos, ele evidencia sua personalidade firme e sua curiosidade em relação à 

natureza humana, sempre à cata de tipos para seu amplo universo de 

personagens. Ao narrar uma briga ocorrida entre ele e o irmão, o autor 

esclarece: “Se conto estas coisas aparentemente sem importância é porque me 

parece que elas podem ajudar o leitor a compreender, através do menino que 

fui, o homem que hoje sou” (1973, p. 34).  

 É importante ressaltar a relação do autor com seus pais, Sebastião e 

Abegahy, para uma melhor compreensão de sua obra ficcional, que, em alguns 

momentos, apresenta caráter autobiográfico. Esse é o caso de “As mãos de 

meu filho”, narrativa escolhida para figurar entre os cem melhores contos 

brasileiros do século XX, de acordo com a seleção feita por Ítalo Moriconi em 

2001, e publicada pela Editora Objetiva. Esse conto foi adaptado para a 

televisão em 2010, com a direção de Adolfo Rosenthal e apresentado na 

programação de final de ano da Rede Record. 

 Em trecho do conto citado, aparecem fatos que lembram a realidade de 

Dona “Bega” e “Sastião”:  

 
Como foram longos e duros aqueles anos de luta! Inocêncio sempre 
no mau caminho. Gilberto crescendo. E ela pedalando, pedalando, 
cansando os olhos; a dor nas costas aumentando, Inocêncio 
arranjava empreguinhos de ordenado pequeno. [...] O diabo do 
homem era mesmo preguiçoso. O que queria era andar na calçaria, 
conversando pelos cafés, contando histórias, mentindo... 
− Inocêncio, quando é que tu crias juízo? 
[...] No fundo o que ela tinha era pena do marido. Aceitava a sua sina. 
Trabalhava para sustentar a casa, pensando sempre no futuro de 
Gilberto. Era para isso que a Singer funcionava dia e noite. Graças a 
Deus nunca lhe faltava trabalho (2001, p. 176). 
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 Abegahy foi costureira durante toda a vida e entre seus objetos sagrados 

de trabalho estava uma máquina Singer, na qual ela cosia. Há também uma 

tesoura de ferro, que se faz presente no espaço ficcional de O tempo e o vento, 

utilizada por Ana Terra, que cortava o cordão umbilical dos recém-nascidos que 

trazia ao mundo. Esses objetos se tornaram importantes para o menino Erico, 

simbolizando o esforço que a mãe fazia em prol de uma vida melhor para a 

família. Não podemos deixar de citar também o manequim, objeto da sala de 

costura, que perseguiu o autor inclusive em sonhos.   

 Ao filho mais velho da modista, sempre doeu vê-la trabalhar tanto. Mas 

também amava o pai, sentia reverência por ele, e constatava: “eu me julgava 

culpado duma inominável injustiça para com minha mãe” (1973, p. 53). Ele 

hesitava na escolha de qual lado devia ficar, se continuava amparando a mãe 

ou permanecia admirando o pai, que gostava da vida boêmia e não poupava o 

dinheiro que eles ganhavam com a Farmácia Brasileira. Mas a hesitação teve 

de terminar quando os pais se separaram e ele optou por seguir com a mãe 

para a casa dos avós maternos. 

 Quando adulto e já escritor, Veríssimo mantinha um bom relacionamento 

com leitores e colegas de profissão. Nos últimos dias de 1934, ele insistiu com 

Dyonélio Machado (1895-1985) para que se dedicasse ao romance que estava 

escrevendo e com ele participasse de um concurso literário nacional.  O 

escritor seguiu seu conselho, e a narrativa Os ratos ficou entre os quatro 

primeiros colocados. Lançado em 1935, foi homenageado com o “Prêmio 

Machado de Assis” que Dyonélio Machado recebeu juntamente com Erico 

Veríssimo, por Música ao Longe; Marques Rebello, por Marafa; e João 

Alphonsus de Guimaraens, por Totônio Pacheco.  

Mais tarde, Veríssimo interromperia o ciclo de sua obra-prima, O tempo 

e o vento, cuja ideia inicial era a de reunir duzentos anos da história do Rio 

Grande do Sul em um único volume, e que posteriormente foi dividido em três 

partes, para publicar, em 1954, a novela Noite, objeto de análise de nosso 

trabalho1. A obra foi rejeitada pela crítica e pelos leitores, conforme testemunho 

do crítico Moysés Vellinho, em artigo que faz parte de O contador de histórias. 

Esse livro foi organizado por Flávio Loureiro Chaves e conta com a participação 

                                                           
1 Ao longo deste trabalho, respeitaremos as normas do Acordo Ortográfico que passou a vigorar no 
Brasil a partir de 01 de janeiro de 2009. 
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de autores como Mario Quintana, Lygia Fagundes Telles, Jorge Amado, 

Donaldo Schüller, entre outros, todos escrevendo textos relacionados ao autor 

cruzaltense. Diz Vellinho: “Na evolução literária de Erico Veríssimo, Noite é, 

sem dúvida, um acidente brusco, desconcertante” (1981, p. 106). 

Chaves pensa de modo distinto ao considerar a novela como uma 

 
[...] terrível alegoria noturna em que a falência da liberdade tem como 
expressão mais profunda a crise da identidade. Ela é pressuposto 
natural e necessário da reflexão sobre a História, do processo social 
de O tempo e o vento que, como se viu, inicia numa crônica épica 
para, ao final, constatar a progressiva desagregação dos ideais 
heroicos no esvaziamento do presente (1976, p. 111, grifo do autor). 
 

 Assim, vista sob essa perspectiva, a narrativa sobre a problemática do 

protagonista de Noite já não parece ser uma exceção dentre seus outros 

trabalhos, e só poderia ter surgido no momento em que foi publicada, após O 

retrato e antes de O arquipélago. Ou seja, “naquela altura onde a ação de O 

tempo e o vento já se desprende da reconstituição dum passado remoto para 

projetar as personagens no áspero cenário da atualidade” (CHAVES, 1976, p. 

112). Luis Fernando Veríssimo, filho do autor rio-grandense, escreveu em um 

artigo, também intitulado Noite: 

 
É um livro sombrio, apesar de escrito num verão ensolarado. [...] O 
pai escreveu em “Solo de Clarineta”, [...], que não pretendeu fazer 
mais do que um exercício literário, insistindo que não escreveu a 
novela “para exorcizar nem mesmo cutucar fantasmas que porventura 
assombrassem a casa do meu ser” mas muita gente não acreditou 
nisso, interpretou o simbolismo do livro de várias maneiras ou 
simplesmente não gostou. Eu acho que é um dos livros mais bem 
escritos do autor − e posso atestar que o estado da sua alma, 
naquele verão de Torres, não tinha nada de sombrio (2005)2. 
 

A novela que gerou essa polêmica se passa durante uma noite e o 

protagonista é um homem que perdeu a memória. Quando se inicia a trama, 

ele está perdido em uma cidade que julga não conhecer. O Desconhecido, 

como é chamado pelo narrador, percorre os espaços dessa metrópole e chega 

até um café-restaurante cujo nome é “Girassol dos oceanos”. Nesse local, 

situado em uma zona de beira de cais marginalizada e frequentada por 

marinheiros, prostitutas, cafetões e homossexuais, praticamente se inicia a 

sequência da peregrinação desse homem, que está bem vestido, tem uma 

                                                           
2 Artigo escrito por ocasião do centenário de nascimento de Erico Veríssimo e que se encontra 

no site http://www.estado.rs.gov.br/erico/ 
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aliança na mão esquerda e uma carteira cheia de dinheiro, mas sem 

documentos que provem quem ele é. No início dessa noite, uma mulher é 

encontrada morta a facadas na cama do casal e seu marido passa a ser 

procurado como principal suspeito do crime. O Desconhecido, que também é 

denominado “homem de gris”, por causa do terno que usa, conhece no café-

restaurante um anão corcunda e pervertido que lhe apresenta outro indivíduo, 

denominado “mestre” ou “homem do cravo vermelho”. Forma-se aí um trio que 

irá percorrer diversos locais dentro da cidade e nela viverá aventuras até que o 

dia chegue, trazendo o restabelecimento da memória do “homem de gris” após 

um mergulho que ele faz dentro de si mesmo, relembrando traumas da 

infância, e ocorrendo a revelação de quem é o assassino procurado pela 

polícia. Nesse ambiente denso e opressivo, aparece um homem vestido de 

branco, semelhante a um monge, de aparência calma, que executa uma 

música tranquila em sua gaitinha de boca. Ele segue os três peregrinos, 

levando confiança ao homem sem memória, que se julga culpado de um crime, 

e se torna presa fácil das criaturas da noite, interessadas em extorquir-lhe 

dinheiro, e em torná-lo prisioneiro de suas influências e vícios. 

Noite está em consonância com os pressupostos teóricos do 

Expressionismo e para compreender esse movimento da vanguarda europeia, 

citamos palavras de Lúcia Helena: 

 Já se afirmou que são expressionistas apenas os pintores cujo 
principal objetivo é dar expressão chocante aos seus sentimentos e 
ideias, através da distorção da realidade visível. Por isso, uma das 
características do Expressionismo, na pintura e na literatura, é o fato 
de que há uma atmosfera distinta nestas obras: elas refletem um 
estado de insatisfação, nostalgia, melancolia e paixão (1993, p. 38). 
 

 A autora acrescenta que, à exceção de Pablo Picasso, os 

expressionistas não estavam inicialmente interessados na renovação formal, 

“mas em registrar os impactos negativos da sociedade moderna nos 

indivíduos” (1993, p. 38).  

 Corroboramos esse raciocínio citando como exemplo o filme alemão O 

Gabinete do Doutor Caligari, dirigido por Robert Wiene e lançado em 1920.3 

Nessa época o cinema era uma arte nascente, e muitos diretores 

desenvolveram uma linguagem exageradamente emocional para contar 

histórias. Na obra de Wiene, dois personagens conversam e um deles, ao se 
                                                           
3 Sugerido durante a defesa deste trabalho pelo Professor Doutor Mário Luiz Frungillo. 
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referir a sua noiva, que caminha perto deles, desenvolverá uma narrativa sobre 

diversos assassinatos ocorridos em uma pequena cidade ao anoitecer, 

praticados por um sonâmbulo. Este, segundo o noivo, foi manipulado por um 

médico chamado Dr. Caligari. No decorrer do filme, percebemos, entretanto, 

que o narrador não é confiável, pois ele é um dos pacientes de um asilo que 

trata distúrbios psiquiátricos e cujo diretor inspira sua narrativa. Isso cria a 

possibilidade de mais de uma interpretação da narrativa fílmica, efeito que, ao 

longo de nosso trabalho, também poderá ser percebido em Noite. 

 A novela de Veríssimo possui vários ingredientes expressionistas, e 

podemos considerá-la um livro experimental do autor cruzaltense, pois sua 

narrativa mistura realismo com os recursos de uma visão onírica, o que pode 

ser explicado pela maneira como o Desconhecido, cuja mente está perturbada, 

vê suas experiências atuais e passadas ao tentar encontrar sua verdadeira 

identidade.  

 A capa da primeira edição de Noite 4 , na qual não há o nome do 

ilustrador, mostra um homem caminhando por uma rua, depois que anoitece. 

De acordo com Frungillo, o ilustrador soube explorar bem as circunstâncias da 

narrativa, pois seus braços estão caídos ao lado do corpo e a posição das 

pernas parece indicar um caminhar incerto. O percurso só é iluminado pelas 

luzes, em forma de círculos, que provêm das casas. No final da rua, 

observando-se o céu, percebemos a lua que está exposta entre círculos de 

nuvens. A fachada das casas possui um aspecto soturno e ameaçador. Os 

círculos remetem ao caminhar sem rumo do protagonista da novela. Além 

disso, segundo o professor, a ilustração faz recordar a cidade que é mostrada 

em O Doutor Caligari, o que sugere que este filme possa ter sido fonte de 

inspiração para o desenho. 

 

Erico Veríssimo exerceu 40 anos de vida literária, interrompidos a 28 de 

novembro de 1975, aos 69 anos, em Porto Alegre.  Mas, ainda hoje, se pode 

ouvir o som da clarineta de seu talento e perceber as marcas de sua firme 

posição humanista. Em 2005, comemorou-se seu centenário e uma 

                                                           
4 A foto, gentilmente cedida pelo Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo, por meio do atendimento 

realizado por Lina Ester Barbosa Ribeiro Salini da Coordenadoria de Comunicação Social, consta do 
anexo deste trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_novembro#Falecimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_novembro#Falecimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975#Falecimentos
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programação diversificada, que durou todo o ano, contou com a mobilização de 

diversas áreas da administração pública e de universidades do Rio Grande do 

Sul. O fato demonstrou que, passados 30 anos de sua morte, ele continuava 

sendo reconhecido pelo seu legado de escritor e como personalidade que 

conhecia seu povo.  

 Além do fato de Veríssimo ser um escritor brasileiro prestigiado até 

mesmo fora do país, a escolha do corpus deste trabalho foi motivada, 

primeiramente, por se tratar de um autor cujos livros já nos eram velhos 

conhecidos, pois desde a infância pudemos empreender sua leitura dentro do 

ambiente familiar. O primeiro romance que lemos foi Clarissa, seguido de Olhai 

os lírios do campo, Música ao Longe, Um lugar ao Sol e Saga. Os três últimos 

fecham o ciclo da história de Clarissa e Vasco. 

 A escolha de Noite deu-se por essa obra ser uma das menos lidas pelo 

público do autor rio-grandense e que procuramos valorizar com este trabalho. 

Moysés Vellinho (1981, p. 105) acredita que, mesmo se tratando de argumento 

menos nobre, o autor cruzaltense usa na novela a palavra de forma artística, 

como artífice literário que é, dispensando-lhe igual cuidado e tratamento ao que 

deu a qualquer um de seus livros mais aclamados pelos leitores ou crítica 

literária.    

 Este trabalho tem como objetivo investigar a funcionalidade do espaço 

hostil da cidade à noite, em conexão com os subterrâneos da mente do 

protagonista, que não apenas não reconhece o local por onde transita às cegas 

como também necessita realizar o percurso interno em direção à reconquista 

da identidade. Perguntamo-nos: Qual o papel dos traumas reprimidos da 

infância do personagem no que diz respeito ao comportamento violento que  

utiliza em relação à esposa, que alguns desconfiam esteja morta?  

 Neste estudo, utilizaremos bibliografia que forneça um suporte para a 

elucidação das questões propostas, em consonância com a linha de pesquisa a 

que estamos ligados. Daremos especial atenção à leitura de obras vinculadas à 

hermenêutica simbólica e à teoria do imaginário, que constituem a 

fundamentação teórica que norteia a dissertação. A seguir, detalhamos os 

autores que servirão de base à pesquisa. 

 Para investigar os elementos de queda e escuridão presentes na 

narrativa, buscaremos subsídios na hermenêutica simbólica, na mitologia, na 
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psicologia e na Teoria Geral do Imaginário, de Gilbert Durand. Esse autor vê a 

aproximação da hora do fim do dia como capaz de pôr a alma humana em uma 

situação de trevas, acreditando ser a queda, dentro do regime diurno da 

imagem 5 , o que se vive de principal nessa dinâmica. Em As estruturas 

antropológicas do imaginário, o antropólogo detalha os significados dos 

símbolos teriomórficos, nictomórficos e catamórficos. 

 Esses símbolos estão relacionados a uma descida aos infernos 

empreendida pelo Desconhecido, representada pelo percurso que ele faz pela 

cidade durante o período noturno e pelo seu inconsciente, ambos repletos de 

monstros que povoam, respectivamente, a metrópole e sua mente perturbada 

pela falta de memória. Outros personagens da literatura já realizaram descidas 

aos infernos, como Orfeu, Ulisses, Eneias e Dante. No seu percurso infernal, o 

moderno anti-herói de Veríssimo encontra prostitutas, golpistas, cafetões, 

assassinos e toda uma “fauna” urbana aviltada e deformada.  

 Entretanto, há a presença do homem que usa branco e toca uma 

gaitinha, trazendo, por meio de sua música alegre, a esperança do amanhecer 

de um novo dia e do retorno da luz, da memória e da normalidade. Essa figura 

exerce uma influência conciliadora entre a vida diurna e a morte noturna – que 

representam o esquecimento sofrido pelo Desconhecido e a possibilidade de 

lembrar-se de si mesmo e de retornar a sua rotina. 

 Dessa forma, se alternarão, na narrativa em estudo, símbolos que 

caracterizam o regime diurno da imagem e símbolos que remetem ao regime 

noturno, de acordo com a classificação proposta por Durand. Assim, será 

necessário um estudo mais aprofundado desses dois regimes. 

Empreenderemos isso buscando uma compreensão do que esses símbolos 

representam na jornada dos personagens da novela, e, em especial, do 

Desconhecido. 

 Em virtude de aspectos relevantes da narrativa, utilizaremos textos que 

dizem respeito ao espaço como categoria narrativa e autores que se detêm na 

problemática da cidade, como Sandra Pesavento, que defende o papel da 

literatura de anunciar, denunciar ou negar configurações sociais da existência 

                                                           
5 Os regimes de imagens ─ diurno e noturno ─ concebidos por Durand serão explicitados no 

capítulo “A simbologia do tempo e das cores”. O regime noturno está subdividido em sintético e 
místico, sendo aquele de fundamental importância para nosso estudo. 
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urbana com suas formas materiais de expressão. Além disso, dialogaremos 

com As cidades invisíveis, de Italo Calvino, repletas de similitudes com a obra 

de Veríssimo. 

 Para analisar o percurso que o Desconhecido faz por seu inconsciente, o 

papel que a repressão de acontecimentos infantis e seu recalcamento ao longo 

dos anos assumem nas representações encontradas em seus sonhos e 

devaneios, utilizaremos contribuições psicanalíticas de Sigmund Freud e 

pressupostos da psicologia analítica de C. G. Jung, que dialogarão com nossa 

pesquisa. 

 Além disso, consultaremos a fortuna crítica do autor gaúcho, composta 

por livros, ensaios, artigos e reportagens em jornais e revistas, vídeos 

realizados por vários autores e diretores, e também dialogaremos com outras 

obras ficcionais de Veríssimo, quando julgarmos esse procedimento oportuno. 

 A dissertação é composta de cinco capítulos. Dentre eles, o primeiro que 

ora redigimos tem intenções introdutórias. O segundo trata do espaço urbano e 

sua influência para o desenvolvimento de Noite. O terceiro investiga a presença 

dos símbolos relacionados aos regimes diurno e noturno da imagem, de acordo 

com a classificação proposta por Durand. Outrossim, detectamos na narrativa 

uma  simbologia das cores, razão pela qual nos valemos de estudo de René-

Lucien Rousseau e a análise feita com o auxílio de seus pressupostos teóricos 

aparece também no terceiro capítulo. O quarto estuda os aspectos psicológicos 

da trama, analisados mediante teorias freudianas e junguianas. O quinto 

discorre sobre as conclusões obtidas nessa pesquisa. 
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2. O ESPAÇO DA CIDADE 

 

As cidades e suas várias histórias, as cidades 
construídas pelas histórias; a visão prismática, 
seus infinitos ângulos, as perspectivas. As cidades 
atuando sobre os corpos, tornando-se corpo, 
gerando e sendo gerada por textos. Cidades-
textos.   

Roberto Corrêa dos Santos 
 

 

 A cidade é uma invenção do homem para o próprio homem: “O homem 

que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade” 

(CALVINO, 1990, p. 12). E assim o fez, construiu para si mesmo uma cidade, 

que, em determinados períodos da história, foi cercada por muros, na intenção 

de torná-la um espaço protegido das invasões inimigas. As cidades cresceram, 

tornaram-se multifacetadas e simbolizam o domínio que a tecnologia humana 

exerce sobre as condições adversas do espaço natural. 

 

2.1 Os locais míticos 

 

A construção de um local para se viver nos chega através do texto bíblico, 

quando Deus edificou o Paraíso para o ser que criara a sua imagem e 

semelhança: “Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e 

ali pôs o homem que havia formado” (Gênesis 2, 8). Trata-se aqui de um lugar 

natural com uma planície fértil, que é o Paraíso, e, posteriormente, quando o 

ser humano buscou lugares para formar suas cidades, também procedeu de 

forma semelhante. Ele procurou espaços que pudessem se adaptar às 

necessidades de comida, água e proteção contra fenômenos naturais como 

chuva, vento ou neve. 

 Na narrativa bíblica, Adão e Eva foram expulsos do Éden após 

cometerem pecado, posteriormente houve o nascimento de Caim e Abel, e o 

fratricídio. “Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Henoc. Caim 

veio a construir uma cidade e lhe deu o nome de seu filho, Henoc” (Gênesis 4, 

17). Surgiu assim a primeira cidade bíblica, e ali se formou a descendência de 

Caim, que, juntamente com os filhos de Set, o terceiro filho de Adão, povoaram 

o mundo. 

G01
Caixa de texto
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 Sandra Pesavento afirma que “a cidade-mito das origens poderia 

expressar tanto o domínio do homem sobre a natureza – que se traduz em 

cultura − quanto o conflito, a ambição e o desejo de um vir a ser sem fim da 

espécie humana” (2002, p. 7). Segundo Italo Calvino (1990), a cidade é feita 

das relações entre as medidas de seu espaço e os acontecimentos do 

passado. Assim, o que vemos hoje em um determinado espaço citadino, muito 

se deve a sua história e à transformação que aquele local recebeu ao longo do 

tempo, e que continuará a sofrer com a sequência de sua evolução que não 

para:  

 

Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas 
da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos 
corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das 
bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, 
entalhes, esfoladuras (CALVINO, 1990, p. 14-15).  
 

 O passado das cidades está relacionado com as primeiras civilizações 

que ali habitaram. De acordo com Georges Conteneau, “o ponto de vista dos 

Assírio-Babilônicos, como o de todos os povos muito antigos, é puramente 

religioso. Todas as pequenas ocorrências da vida de cada dia são dominadas 

por um princípio: o temor dos deuses” (1979, p. 8). A Babilônia foi um grande 

império da Antiguidade, que se tornou símbolo de comércio, poder militar, 

cultura e religião. Ela foi também símbolo de riqueza e opulência, mistério e 

conspiração, decadência e corrupção. Sua queda está narrada no “Apocalipse”: 

 

Caiu, caiu a grande Babilônia. 
Tornou-se morada de demônios, 
guarita de todo espírito impuro 
e abrigo de toda ave impura 
e abominável (João 18, 2).  

 
 Atualmente, a Babilônia está sendo reconstruída em uma planície da 

antiga Mesopotâmia, e muito do espaço que a ela pertenceu no passado, se 

encontra no que hoje é conhecido como fronteiras do Iraque moderno. Sua 

reconstrução parcial está chamando a atenção de historiadores e estudiosos 

de profecias bíblicas, fazendo-os pensar no que está escrito no livro sagrado 

sobre a reconstrução dessa cidade e seu papel no final dos tempos. Segundo 

as Sagradas Escrituras, a Babilônia deverá estar presente durante o período de 

tribulação que marcará o juízo final da humanidade. 
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 Outra cidade bíblica de fundamental importância é Jerusalém, onde se 

acredita que Cristo foi crucificado.  

 
Desde tempos imemoriais, Jerusalém foi a origem do orgulho sagrado 
e secular de seus dirigentes e de seus habitantes. O mesmo ocorre 
hoje: Jerusalém é a Cidade Santa para as três religiões, Judaísmo, 
Cristianismo e Islamismo, bem como o símbolo nacional tanto para os 
israelenses como para os palestinos. Os cristãos locais são uma 
parte integrante da sociedade palestina e pertencem a seu povo, sua 
cultura e sua história, como qualquer outro fiel, cristão, judeu ou 
muçulmano, em qualquer parte do mundo, pertence a seu povo, 
cultura e história. Jerusalém é, assim, única em sua natureza e na 
sua vocação. Não obstante esse apelo místico da Cidade, ao invés 
de se tornar um oásis de reconciliação e harmonia entre os povos, 
tornou-se uma fonte de conflitos e desarmonia para toda a região do 
Oriente Médio. Hoje, lamentavelmente, a Cidade Santa é o centro do 
conflito árabe-israelense que já dura meio século (HADI,1999, p. 5).  
 

 A teologia bíblica vê em Jerusalém uma cidade eleita por Deus, e, por 

isso, local da manifestação de Sua glória, sendo vista também como o novo 

Sião. Assim, “foi o Senhor que escolheu Sião, ele a preferiu para sua morada: 

Este será o lugar de meu repouso para sempre, aqui habitarei, porque optei por 

ele” (Salmo 132, 13-15). Na Comédia, de Dante Alighieri, Jerusalém está 

representada à direita da selva onde o personagem-autor esteve perdido e, 

acima do portão do Inferno, o que demonstra sua importância no poema e 

também para a humanidade na visão do poeta florentino.  

 Jung fala de Jerusalém quando faz a interpretação psicológica das 

fantasias de Miss Miller, uma jovem americana que sofrera um episódio 

psicótico: 

 

[...] Miss Miller vê uma “cite de rêve”, uma cidade de sonho. A 
imagem é igual àquela vista pouco antes na capa de uma revista. 
Infelizmente nada mais sabemos a respeito. Certamente podemos 
imaginar esta “cite de rêve” como uma coisa muito bonita e desejada, 
uma espécie de Jerusalém celestial, como o sonhou o autor do 
Apocalipse (1999, p. 193). 
 

 No “Apocalipse” de João, a que Jung faz referência, lemos: “Vi a cidade 

santa, a nova Jerusalém, que descia do céu do lado de Deus, ornada como 

uma esposa se enfeita para o esposo” (21, 2). 

 Ao citar algumas das cidades que aparecem na Bíblia, principalmente 

Babilônia e Jerusalém, procuramos demonstrar que, mesmo sendo um espaço 
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criado pelo homem para seu próprio uso, elas podem adquirir conotações 

mítico-religiosas, à medida que sua evolução ou destruição possibilitem isso.  

 Quando uma cidade é construída, há o confronto do homem com a 

natureza para formar um espaço adequado à sua sobrevivência, 

caracterizando uma ação diferente do simples fato de caçar animais e colher 

frutos de um local até que ocorresse a sua escassez. O homem nômade assim 

agia e se deslocava para usufruir esses benefícios em outro lugar, quando, na 

região de origem, não podia mais sobreviver do simples ato de recolha de 

produtos comestíveis diretamente da natureza, da caça e da pesca. Com o 

passar do tempo, ele se tornou sedentário e adaptou o local onde vivia para 

garantir sua sobrevivência, o que o levou à criação das cidades. Após essa 

mudança de hábitos, com a ideia da cidade se tornando real e as dificuldades 

de estruturação iniciais sendo superadas, o homem se verá diante de um novo 

confronto − o de si mesmo contra outros homens dentro da urbe. 

 

2.2 A cidade em Noite 

 

 O convívio na cidade é gratificante em certos aspectos, pois ali pode o 

cidadão viver e trabalhar, comprar e vender, receber assistência médica e 

participar das atividades de lazer. Além disso, desfruta o local urbano, não só 

como estrutura, mas também como elemento estético. É o que verificamos na 

seguinte passagem de Noite: 

 

Ao passarem por baixo do grande anúncio de gás neônio, as faces 
dos transeuntes tingiam-se ora de vermelho ora de verde ou violeta. 
O Desconhecido quedou-se por algum tempo a contemplar aquele 
jogo de cores, como uma criança entretida com um calidoscópio 
(1957, p. 4).   
 

 Segundo Antonio Hohlfeldt (1977), será Erico Veríssimo que, 

distanciando-se da vertente regionalista do romance brasileiro de 30, fixará sua 

atenção no ambiente citadino, o que ocorreu desde seus primeiros trabalhos, o 

livro de contos Fantoches e o romance Clarissa. Há, nesse período, duas 

correntes diferenciadas na literatura brasileira: a representada por Graciliano 

Ramos, que optou por um engajamento político-social, reivindicando a 

afirmação do homem e sua individualidade e liberdade; e outra, representada 
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por José Lins do Rego, cujas narrativas são construídas em tom saudosista. 

Assim, no quadro do romance de 30, o papel de Erico Veríssimo é o de um 

inovador, pois ele inaugura o romance brasileiro urbano moderno, baseado na 

investigação da sociedade. 

 A novela Noite começa mencionando a cidade, palco dos 

acontecimentos que ali vão se desenrolar: “Ninguém lhe prestou maior 

atenção, pois naquele local e hora – uma esquina da avenida principal da 

cidade: oito da noite – ele era apenas uma das muitas centenas de criaturas 

que se moviam nas calçadas” (1957, p. 1). 

  De acordo com Pesavento (2002), a cidade é, por excelência, o “lugar 

do homem”, o espaço citadino que se deixa observar por uma multiplicidade de 

olhares que se cruzam, tentando abarcar a realidade e seus significados. Cada 

um de seus habitantes apreenderá esses significados a sua maneira, no 

emaranhado de vidas que ali se encontram e se desencontram, seguindo seus 

caminhos. 

 Na esquina onde diversas criaturas se movem, dois elementos 

fundamentais da narrativa assumem relevância: o espaço hostil e a escuridão 

da noite, que permitem o aflorar de todas as degradações. Do alinhavo de 

ambos, se torna possível a peregrinação de um homem que, por causa 

desconhecida, perdeu a memória. A amnésia é o terceiro elemento essencial 

do projeto novelístico do autor.  Estando o protagonista em uma cidade nessas 

condições, lhe serão permitidas inúmeras ações, que, em outro sítio, horário e 

circunstâncias não vivenciaria, pois, na consciência desse homem, 

provavelmente, agiria o filtro social dos valores adquiridos por meio da 

educação familiar. 

 Veríssimo representa a cidade como um ser vivo, possuidor de um corpo 

escaldante que arqueja e transpira naquela noite abafada. A metrópole funde-

se com o personagem sem memória: “Houve um momento em que o homem 

de gris confundiu as batidas do próprio coração com o rolar do tráfego, e foi 

então como se ele tivesse a cidade e a noite dentro do peito” (1957, p. 3). 

 Daí, constatamos a importância dada a essa categoria da narrativa, o 

espaço, que é um dos elementos essenciais para  o desenrolar de uma 

história. Em Noite, o espaço assume maior relevância, fundamentando o 

argumento, justificando a criação e a verossimilhança dos personagens e dos 
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acontecimentos que o narrador relata, e que constituem a peregrinação 

noturna.  

 Segundo Osman Lins, “a funcionalidade de um fator incorporado à 

narrativa, só chega a ser devidamente captada e avaliada em termos de 

macroestrutura” (1976, p. 95). Assim, não podemos fazer um estudo isolado da 

categoria espacial, de um personagem ou de uma estrutura temporal. Nossa 

pretensão é destacar em alguns instantes determinados elementos, para 

melhor visualizá-los, porém não perdendo de vista a obra em seu todo. 

 Passamos a estabelecer uma aproximação entre o conto “A Avenida 

Niévski” (1835), de Nikolai Vassílievitch Gógol, e Noite, de Veríssimo. Na 

narrativa russa, aparece uma das características que celebrizaram o escritor − 

a descrição realista da população das cidades. No trecho que segue, 

constatamos a preocupação constante que faz parte da vida dos cidadãos 

dependentes do trabalho para sobreviver:  

 

Mas os velhos secretários de colegiatura, os conselheiros titulares e 
os da corte andam depressa e de cabeça baixa: não se preocupam 
em olhar para os transeuntes; eles ainda não estão completamente 
desligados de suas preocupações; sua cabeça está um caos e há 
todo um arquivo de coisas começadas e não acabadas; para eles, por 
muito tempo ainda, em vez dos letreiros das lojas surgirá ante os 
olhos uma caixa com papéis ou o rosto gordo do chefe da repartição 
(2002, p. 75). 
 

 Arlete Cavaliere (2002), no prefácio escrito para a edição dos contos de 

Gógol para a editora Paz e Terra, enfatiza a importância da linguagem do 

escritor no processo de recriação da Avenida Niévski, tão habilmente descrita. 

O prosador russo narra a vida da população pobre e o faz em caráter de 

protesto. No excerto acima transcrito, ele imprime sua maneira peculiar de ver 

o mundo e as coisas, o que caracteriza sua “ótica desautomatizante”. A crítica 

paulistana segue observando que: 

 
Assim, especialmente a fase petersburguesa da obra gogoliana nos 
apresenta histórias ambientadas no espaço urbano da capital, onde 
personagens um tanto estranhas rondam pela “capital do nosso vasto 
império”, como Gógol se referia à cidade, e vagam em busca de um 
sentido jamais encontrado e que parece esvair-se a todo o momento 
em meio à névoa sinistra que encobre a cidade (2002, p. 09). 
 

 “A Avenida Niévski” é um texto que exprime modernidade, e nele 

Cavaliere detecta a percepção “estranhante” com que o autor apreende o 
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mundo e as pessoas. Essa característica é denominada pelos formalistas 

russos “ostraniênie”, e está impregnada no estilo e na linguagem que Gógol 

utilizou para representar o real incorporado ao fantástico. 

 O conto remete-nos a episódios da novela de Veríssimo, fornecendo 

elementos para o diálogo entre os textos citadinos, visto que nos permite 

visualizar a ótica do mestre russo e tentar aproximá-la do foco do narrador do 

autor gaúcho, que imprime a sua novela, no tocante ao local em que ela se 

desenvolve, o caráter de espaço aterrorizante. Mesmo que narrada em terceira 

pessoa, Noite mostra a cidade sob a ótica do “homem de gris”, que a percebe 

filtrada por meio da cortina de seus terrores individuais. Para ele, a metrópole 

por onde transita é um espaço desconhecido, chegando a pensar, que nunca a 

vira antes. 

 Gógol escreveu seu texto em 1835, a novela de Veríssimo foi publicada 

mais de um século depois, porém o canal de comunicação entre os textos pode 

ser visualizado a partir da percepção “estranhante” que os dois autores 

imprimem as suas narrativas. No conto russo, tudo se transforma a partir do 

momento em que as luzes dos lampiões substituem a luz do dia. Isso ocorre 

também em Noite, porém de maneira inversa, pois, no tocante à sequência 

narrativa, a escuridão precede o dia, que estabelece nova vida aos lugares por 

onde o “homem de gris” transitou em sua jornada noturna. Ao amanhecer, o 

Desconhecido deixa de percorrer os espaços que eram apenas lugares de 

passagem, como o café-restaurante, a casa de prostituição, a boate do Vaga-

lume, e reingressa em seu lar, que só aparecera em suas lembranças de 

infância ou nas recordações das vivências com a esposa. 

 No texto de Veríssimo, a cidade e a noite “abraçam” o homem sem 

memória e ele seguirá seu percurso até o amanhecer do outro dia. Ele percebe 

que tem objetos nos bolsos da roupa, como um lenço perfumado: “Que 

perfume era aquele? A quem pertencia aquele lenço?” (1957, p. 4). O “homem 

de gris” encontra também uma caixa de fósforos, um maço de cigarros, uma 

caneta-tinteiro e uma carteira. A esta altura, o leitor poderia pensar que se 

encontraria nela os documentos que identificassem o sujeito e parte do mistério 

de Noite estaria resolvido. Mas, na época, não era comum as pessoas 

carregarem documentos consigo, e sim deixá-los em casa. A situação de 

convivência nas grandes cidades na década de 1950 era bem diferente da que 
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estamos acostumados atualmente. O espaço age na novela como ingrediente 

propulsor da narrativa que irá se desenrolar. 

 
O homem de gris deu alguns passos, fez uma volta em torno de si 
mesmo, pareceu que ia entrar pela porta duma casa de 
apartamentos, mas recuou e, depois de colidir com dois ou três 
passantes, estacou à beira da calçada, moveu a cabeça dum lado 
para o outro, como quem procura orientar-se, e deu um brusco passo 
à frente... Sentiu que alguém lhe agarrava o braço e o puxava com 
violência para cima do meio-fio, ao mesmo tempo que lhe gritava ao 
ouvido: “Quer morrer atropelado? Atravesse a rua pela faixa” (1957, 
p. 1). 
 

 Se o Desconhecido estivesse perdido em outro local (do latim locus, i –

lugar), a influência que ele receberia sobre sua situação psicológica poderia ser 

diferente da que o envolve no ambiente em que se encontra. A palavra locus é 

usada em matemática com o significado de um conjunto de pontos que satisfaz 

uma determinada condição. Apesar de não haver um padrão mundial que 

defina o que é uma cidade, o espaço ou lugar urbano, para assim ser 

chamado, necessita, segundo Alexandre Freitas, satisfazer as condições que 

seguem:  

 

Um conceito mais abrangente de cidade, [...] fundamenta-se na 
aglomeração urbana permanente que não depende do solo para sua 
subsistência. A permanência é um detalhe essencial e o aspecto da 
não dependência das riquezas do solo completa esse conceito. Sede 
ou palco onde se desenvolve a vida urbana os conceitos podem 
privilegiar a importância quantitativa, números de habitantes; ou 
econômica; atividades desenvolvidas. De modo geral, para se 
caracterizar como cidade as atividades não podem ser rurais, elas 

têm que ser mercantis, industriais, financeiras e culturais (2009).6 

 

 Dessa forma, tentaremos validar a ideia de que a aventura vivida pelo 

“homem de gris” não se desenrolaria da mesma maneira se transitasse em um 

local que não fosse o da metrópole, fator que possibilita o resultado do 

percurso. Além disso, assumem relevância a falta de memória do protagonista, 

e o fato de ser noturno o tempo usufruído nessa empreitada.   

 A ausência de memória faz do “homem de gris” ou Desconhecido um ser 

que se julga perdido naquela metrópole, não sabendo por onde seguir e nem a 

quem pedir ajuda: “Olhou em torno e não reconheceu nada nem ninguém. 

Estava perdido numa cidade que jamais vira.” (1957, p. 2).  

                                                           
6 Cf. o site http://cidadeselugares.blogspot.com.br/2009/12/cidades.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto
http://cidadeselugares.blogspot.com.br/2009/12/cidades.html
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 Em Solo de Clarineta, o autor de Noite descreve a relação que seu pai, 

Sebastião Veríssimo, tinha com o espaço: “Ficava na cidade, fiel a suas ideias 

políticas, e era na cidade que travava seus combates particulares contra os 

adversários, desafiando-os e enfrentando-os” (1973, p. 15). O homem sem 

memória não pode agir dessa forma, pois está limitado por uma incapacidade 

que se mostrará momentânea. Mas, tão logo ela comece a desaparecer, virão 

à tona memórias antigas da infância, da relação que tinha com o pai, a mãe e 

as tias, revelando conflitos que ocorreram nessa época e os traumas daí 

resultantes. 

 A trajetória que o Desconhecido realiza dentro da cidade sofre variações 

da paisagem mesmo nos limites desse espaço, pois nele há também um 

parque: “Foi então que avistou o Parque e lhe veio a ideia de que, se o 

alcançasse, estaria salvo” (1957, p. 7). Ao encontrar-se em uma cidade da qual 

não tinha lembranças, e com uma carteira cheia de dinheiro no bolso, ele 

sentiu medo e a sensação de que estava sendo observado. 

 Segundo Gaston Bachelard, “a contemplação da grandeza determina 

uma atitude tão especial, um estado de alma tão particular que o devaneio 

coloca o sonhador fora do mundo próximo, diante de um mundo que traz o 

signo do infinito” (2008, p. 189). É o que ocorre ao homem sem memória diante 

da possibilidade de sair daquela turbulência em que se encontra, pois está 

atravessando uma rua, e após quase ser atropelado por carros, passa a tentar 

encontrar o outro lado da calçada em meio a uma multidão que também o 

aterroriza. Vê, nesse momento, o espaço verde, que lhe traz inicialmente um 

sentimento de paz: “Dentro do Parque sentiu-se liberto da cidade, embora 

ainda prisioneiro da noite” (1957, p. 7). Esse sentimento, embora temporário, 

lembra as palavras do poeta Jules Supervielle (apud BACHELARD, 2008) que 

diz sermos, nas horas serenas, “habitantes delicados das florestas de nós 

mesmos.” 

 No Parque, ele está, a princípio, só, e mesmo sentindo um alívio 

momentâneo, segue com o sentimento de que ainda está sendo perseguido. 

Bachelard afirma que “não é preciso permanecer muito tempo nos bosques 

para conhecer a impressão sempre um pouco ansiosa de que ‘mergulhamos’ 

num mundo sem limites. Em breve, se não soubermos aonde vamos, já não 

saberemos onde estamos” (2008, p. 191). Isso se dá com o homem sem 
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memória, que, após desfrutar por momentos aquele novo território, muda de 

rumo:  

 

Veio-lhe de novo aquela aflição, aquele medo, a sensação de que o 
Parque estava cheio de sombras que o procuravam. Pôs-se de pé, 
hesitou por um instante quanto ao rumo que devia tomar, e acabou 
seguindo na direção dos edifícios de janelas iluminadas, para além 
das árvores, pois agora compreendia que o perigo estava no Parque: 
era imperioso sair dali o quanto antes. (1957, p. 10). 
 

 Ele segue desnorteado em sua peregrinação, olhando para os lados e 

também para trás. Vê surpreso um vulto, e, depois de pensar em fugir, resolve, 

num ímpeto de coragem, enfrentá-lo e acabar “duma vez por todas com aquela 

estúpida perseguição” (1957, p. 11). É quando o Desconhecido fica, assim 

como Nataniel, do conto “O Doutor Coppelius”7, de Ernest Theodor Amadeu 

Hoffmann, seduzido por um ser inanimado: 

 
E, com atroz desespero, beijou a mão de Olímpia. Depois, 
debruçando-se para a boca de sua amada, sentiu nos lábios ardentes 
uns lábios gelados, assim como lhe acontecera ao beijar as suas 
mãos. Sentiu um calafrio mortal e pelo seu cérebro perpassou a lenda 
da noiva morta. Olímpia, porém, estreitava-o nos braços e os seus 
lábios pareciam aquecer-se com os beijos ardentes ao apaixonado 
Nataniel. (1942, p. 165). 
 

 No que se refere ao protagonista de Veríssimo, ele logo percebe que se 

trata de uma estátua: 

 

A figura continuou rígida, olhando para o céu. Só então o 
Desconhecido percebeu, pelos contornos da silhueta, que estava 
diante duma mulher, e duma mulher completamente nua. Numa 
súbita indignação vociferou: “Cadela Indecente!” Deu mais alguns 
passos, agressivo. A mulher continuava impassível. O Desconhecido 
saltou para cima da pedra onde ela se achava, enlaçou-lhe o busto, 
apertou o corpo inteiro da criatura contra o seu, sentindo-lhe a dureza 
dos seios, das nádegas, das coxas, e desatou a rir como uma criança 
porque estava abraçando uma estátua, uma estátua de pedra, nua, 
sim – e acariciava os seios – completamente nua – beijava-lhe a nuca 
– ali sozinha no Parque, olhando para o céu – e fazia a mão 
espalmada descer pelo ventre côncavo, pelas coxas – não oferecia 
perigo nenhum, nenhum, nenhum... (1957, p. 11). 
 

 No conto de Hoffmann, a constatação de que se trata de um ser 

inanimado se dá apenas no final da narrativa, quando Nataniel descobre que a 

                                                           
7 O conto citado foi publicado também sob o nome de “O homem da areia”. 
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bela moça por quem se apaixonara, era uma boneca de pau. Esse fato o lança 

num delírio de loucura, o que provoca seu suicídio posteriormente. 

 Por sua vez, o “homem de gris” constata que a estátua da índia “era a 

primeira amizade que fazia naquela cidade estrangeira” (1957, p. 12).  A 

presença dela lança-lhe na mente lembranças de alguém a quem abraçara e 

acariciara, porém ele ainda não consegue lembrar-se por completo dos fatos. 

 Na tentativa de sair do Parque, o Desconhecido cruza com casais de 

namorados que ali estavam sentados. Após ouvir um grito, sai em disparada, 

retornando ao ambiente de onde saíra antes: 

 
E as vozes às suas costas – agora eram muitas – faziam-se cada vez 
mais fortes, e pareceu-lhe que diziam – Pega! Pega! Ele corria 
sempre, e quanto mais avançava mais nítidos iam ficando a seus 
ouvidos os ruídos do tráfego. Por fim, com uma repentina sensação 
de alívio, viu a rua iluminada, o clarão das vitrinas, os faróis dos 
automóveis, as casas, as calçadas – de novo a cidade. Estava salvo! 
(1957, p. 15). 
 

 De acordo com Pesavento, “a cidade se coloca, mais do que nunca 

como desafio, sendo o lugar – por excelência, ‘onde as coisas acontecem’” 

(2002, p. 8). É ali que o protagonista de Noite busca o encontro com seu 

passado ou uma nova vida. Mas, para isso, é preciso sair do bosque, é preciso 

mostrar-se ao mundo, é preciso imergir na metrópole e nela viver ou reviver 

experiências. 

 O tema cidade está presente nas mais diversas narrativas, expressando 

a angústia do homem e sua necessidade de afirmação perante as 

contingências de sua existência, sua luta pela sobrevivência, e os reflexos 

morais e psicológicos decorrentes dessas circunstâncias. A historiadora afirma 

que a “cidade não é simplesmente um fato, um dado colocado pela concretude 

da vida, mas, como objeto de análise e tema de reflexão, ela é construída 

como desafio e, como tal, objeto de questionamento” (2002, p. 10). Esse 

questionamento ultrapassa o universo das obras literárias e aterrissa com 

atualidade no plano da vida cotidiana, fazendo-nos pensar sobre nossa 

convivência com os demais habitantes da urbe. O que podemos fazer, em 

termos práticos, para tentar melhorar a rotina citadina a que estamos 

subordinados e nossa atuação como cidadãos de um mundo cada vez mais 

globalizado? Bachelard ressalta: “Ficaria então claro que as obras de arte são 

os subprodutos desse existencialismo de ser imaginante. (...) Sentimo-nos 
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promovidos à dignidade do ser que admira” (2008, p. 190, grifo do autor). Ao 

admirar, percebemos, sentimos, internalizamos as várias possibilidades de 

vivência no nosso espaço e, dessa forma, nos qualificamos a opinar e a 

participar da (re) construção de nosso locus. 

 No tocante à ficção, em Noite, a cidade vai-se “abrindo” à medida que 

seus personagens seguem por aquele mundo marginalizado. O Desconhecido 

continua a percorrê-la e, de repente, entra em “uma rua estreita e sombria. 

Deve ser outra cidade – pensou o homem de gris, sem sequer procurar saber 

como viera parar ali” (1957, p. 19). As casas eram quase todas baixas e de 

aspecto pobre, mas ainda assim ele ouve a música de um piano cuja melodia 

evoca algo do passado de que não consegue lembrar-se. Passa entre pessoas 

que estavam sentadas na calçada e que, ao vê-lo, começam a rir. Seu 

sentimento diante dessa situação é: “Agora tinha a certeza de que se batesse 

em qualquer daquelas portas para pedir um copo d’água haviam de tratá-lo 

como a um criminoso. Era horrível viver em terra estranha” (1957, p. 20). 

 Depois de confundir o chamamento de uma mulher − “Vem pra casa, 

meu filho!” (1957, p. 22) − com sua experiência pessoal, e imaginar que este 

filho era ele próprio, postou-se à porta da suposta mãe, que, pensando ser o 

homem sem memória um ladrão, grita por socorro. O Desconhecido foge e os 

meninos da rua acertam uma pedra em sua cabeça. A orelha começa a 

sangrar e ele a limpa com um lenço, cujo tecido fica manchado, e o fugitivo o 

guarda no bolso do paletó. 

 O “homem de gris” entra num café-restaurante sem saber o porquê de 

sua atitude. Ali encontra diversas criaturas que refletem o ambiente 

marginalizado, denso e noturno da zona do cais: bêbados, prostitutas, 

cafetões, marinheiros, chantagistas, fugitivos, golpistas, sedutores, 

homossexuais, pedófilos, dentre outros. Essa fauna humana remete-nos a 

Pesavento, quando se refere à construção da cidade de Porto Alegre: “Na 

cidade alta habitavam os elementos de maior representação social do burgo 

nascente, comerciantes, altos funcionários e militares, que construíram para si 

casas mais sólidas, evidenciando alguma preocupação de requinte” (2002, p. 

250). Em contraposição, vê-se a descrição da zona baixa da mesma cidade:  
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Fora da zona urbana, em meados do século passado, situava-se a 
Cidade Baixa, área que continha em seu nome não só a questão 
topográfica original ─ terras baixas, que davam para a Praia do 
Riacho ─, mas também a representação valorativa daqueles que a 
habitavam: a gente de menor importância que não tinha maiores 
posses para morar na “cidade alta” (2002, p. 251). 
 

 O leitor pode deduzir que a cidade da novela é Porto Alegre, mas não é 

relevante o fato de o espaço onde se passa Noite ser a recriação da capital 

gaúcha. A novela em estudo não é uma obra regional. Devido à universalidade 

das criaturas humanas que nela se apresentam e da maioria das 

características espaciais, podemos afirmar que a história de Veríssimo poderia 

ter ocorrido em qualquer metrópole de nosso país ou do mundo, na década de 

1950. 

 Bachelard toma o espaço “como um instrumento de análise para a alma 

humana” (2008, p. 20). O fenomenólogo francês refere-se a locais como casa, 

porão, cabana, ninho, concha e canto, que são sítios menores. No entanto, 

eles são partes integrantes de um macrocosmo e podem dialogar com o 

espaço da cidade. 

 A metrópole de Noite é um conjunto formado por lugares como: as ruas 

movimentadas e as vielas, o Parque, o café-restaurante “Girassol dos 

Oceanos”, os locais onde ocorrem um velório e uma quermesse, o pronto-

socorro, o bordel da madama, a buît de nuit do Vaga-lume, a casa da Ruiva e 

do Passarinho. Além disso, há os espaços evocados pela mente do 

protagonista, constituindo espaços íntimos, que participam das suas vivências, 

desencadeando sentimentos e lembranças, como, por exemplo, a “casa da 

infância”. O Desconhecido, assim que as recordações começam a aflorar, 

lembra-se de que, quando era menino, viu seus pais em ato sexual violento e 

pensou que a mãe seria morta. Essa experiência causou-lhe um trauma e seu 

posterior recalcamento, refletindo-se, anos depois, na vida adulta, ao conviver 

com Maria, sua esposa, em seu novo lar. Isso mostra que a atmosfera da 

primeira casa em que vivemos se reflete nas posteriores de forma positiva ou 

negativa. Isso pode ser corroborado pelas palavras de Bachelard: “Todo um 

passado vem viver, pelo sonho, numa casa nova. A velha locução ‘Levamos 

para a casa nova nossos deuses domésticos’ tem mil variantes” (2008, p. 25). 
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 O “homem de gris” percorre os diversos locais, sozinho ou 

acompanhado do nanico e do mestre, que o oprimem e chantageiam em busca 

de benefícios; ou do “homem de branco”, que lhe traz paz e tranquilidade. O 

Desconhecido atravessa espaços na atualidade de sua vida sem memória, ou 

lugares pertencentes ao passado por meio de seus devaneios. O fato é que ele 

faz um percurso em busca de si mesmo e de seu passado e encontrará o que 

procura, quando um novo dia amanhecer.  

 O espaço da urbe determina o conteúdo da aventura do anti-herói, pois 

se ele estivesse, por exemplo, em um vilarejo do interior do país, na década de 

1950, não encontraria um trânsito intenso de carros, ou de pessoas nas 

calçadas. Provavelmente, não haveria uma zona de cais ou tantos lugares 

dedicados à prostituição e consumo de bebidas, como encontra na cidade onde 

está e nem haveria a variedade de espaços a serem vividos em uma única 

noite. Toda essa movimentação e variedade de sítios provocam no 

Desconhecido uma catarse de emoções, que determina o retorno das 

lembranças e sua volta ao lar, ou seja, o resultado do percurso.  

Em O herói de mil faces, Joseph Campbell, ao discorrer sobre o 

percurso do herói, afirma que o efeito da sua aventura bem-sucedida é a 

abertura e a liberação do fluxo de vida no corpo do mundo, e que pode ser 

considerada, espiritualmente, como manifestação de graça (2008, p. 22). Graça 

que o Desconhecido obtém ao voltar para casa no dia seguinte a sua aventura, 

com a memória retornando aos poucos, tentando refazer sua vida ao lado da 

esposa. 
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3. A SIMBOLOGIA DO TEMPO E DAS CORES 

 

 

É doce o anoitecer, que é amigo do 
réu; Como um cúmplice vem, tão 
veludoso; o céu. Fecha-se lentamente 
– ele é uma alcova enorme. E muda o 
homem inquieto em fera que não 
dorme. 

Baudelaire 
 
 

 Gilbert Durand (1921-2012), em um dos prefácios de As estruturas 

antropológicas do imaginário, afirma “o que nós descrevemos e classificamos 

está bem patente, é conhecido, repetido em todos os mitos e poemas da 

humanidade ‘desde o princípio do mundo’” (2002, p. 10). Assim, ele se refere 

ao que acredita ser um estudo que “não pretendia ser mais do que um modesto 

repertório inventariado e classificado dos dinamismos imaginários” (2002, p. 

15). Em seguida, o antropólogo francês conceitua o Imaginário como sendo o 

conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado 

do homo sapiens. E acrescenta: “A única coisa normativa são as grandes 

reuniões plurais de imagens em constelações, enxames, poemas ou mitos” 

(2002, p. 17).  

A Teoria Geral do Imaginário proposta por Durand é alicerçada em 

teorias de autores como Gaston Bachelard, Carl Gustav Jung, Vladimir 

Bechterev, Ernst Cassirer, Lévi-Strauss, Henry Corbin, Joseph Campbell, 

Mircea Eliade, dentre outros. Dessa forma, qualquer estudioso, no intuito de 

realizar pesquisas das categorias de imagens propostas por Durand, necessita 

estar munido de conhecimentos que constituam uma “soma cultural”: 

 
Para poder falar com competência do Imaginário, não nos podemos 
fiar nas exiguidades ou nos caprichos da nossa própria imaginação, 
mas necessitamos possuir um repertório quase exaustivo do 
Imaginário normal e patológico em todas as camadas culturais que a 
história, as mitologias, a etnologia, a linguística e as literaturas nos 
propõem (2002, p.18-19). 
 

Ao analisar os símbolos presentes em Noite, falaremos sobre as 

categorias de imagens propostas por Durand e estudaremos a simbologia das 

cores que se encontram na novela de Veríssimo. Como tratamos de uma 

G01
Caixa de texto
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narrativa que se passa entre o anoitecer e o nascer de outro dia, 

consideraremos também os aspectos do claro-escuro. Johann Wolfgang von 

Goethe, em Doutrina das Cores, denomina “claro-escuro, clair-obscur, as 

manifestações de objetos corpóreos, quando nelas se considera apenas o 

efeito da luz e da sombra” (1993, p. 142, grifo do autor). O autor alemão admite 

que separar o claro-escuro dos outros fenômenos cromáticos é um 

procedimento possível e, ao mesmo tempo, necessário. Ele propõe ainda que o 

artista pode pensar o efeito dessas duas características opostas 

independentemente das cores e, desse modo, conhecerá toda sua amplitude.  

Em nossa análise dos símbolos, estudaremos as diversas cores que se 

apresentam ao longo da narrativa, marcando determinados momentos dentro 

de Noite, estejam elas relacionadas aos ambientes ou às características de 

personagens, que as usam em suas vestimentas ou maquiagem. Mas, o efeito 

dessas cores está relacionado ao tempo e ao espaço da narrativa, ou seja, ao 

período noturno e princípio do dia, e aos locais de atmosfera densa e 

opressora na cidade em que o Desconhecido e os outros personagens 

vivenciam suas aventuras. Assim, as relações simbólicas de tempo, espaço, 

cores e situações se imbricam, para, num momento catártico, gerarem o 

resultado do percurso do Desconhecido pela Noite. 

 

3.1. Os regimes da imagem de Durand 

 

Na busca do entendimento de determinados símbolos que serão 

estudados em Noite, é necessária a compreensão dos dois regimes da imagem 

apresentados por Durand na sua Teoria Geral do Imaginário. Para ele, o 

pensamento humano é representação, e passa por articulações simbólicas. 

Assim, o Imaginário é a soma das representações do homem ou seu conjunto 

de imagens. A atitude assumida pelo homo sapiens diante da morte é 

fundamental para a formação dos agrupamentos de imagens. 

Durand propõe dois regimes de imagens ─ o diurno e o noturno. O 

regime diurno reúne símbolos antitéticos, ou seja, é constituído de imagens 

contrárias ou antagônicas. Esse regime é composto por três conjuntos de 

símbolos que o antropólogo francês denominou “as faces do tempo”. Eles são 
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caracterizados pelo medo e angústia humanos diante da passagem do tempo e 

da aproximação da morte. O regime noturno é a inversão dos valores do 

regime diurno. Sua atitude é de quietude, bem estar, intimidade. Nesse regime 

de imagens, a queda se transforma em descida e as trevas, em noite 

benfazeja. O princípio desse regime não é o da antítese, mas o da analogia e 

da similitude. O regime noturno divide-se em místico e sintético. O primeiro é 

“constituído por uma pura e simples inversão do valor afetivo atribuído às faces 

do tempo” (2002, p. 197). Ele apresenta um processo de eufemização que 

esboça uma representação do destino e da morte sem ilusões, que vai se 

acentuando até chegar a uma prática da antífrase, realizada por inversão 

radical do sentido afetivo das imagens. Já o noturno sintético vai “ser axializado 

em torno da procura e da descoberta de um fator de constância no próprio seio 

da fluidez temporal e esforça-se por sintetizar as aspirações da transcendência 

ao além e as intuições imanentes do devir” (2002, p. 198, grifo do autor). 

De acordo com Danielle Pitta, autora de Iniciação à teoria do imaginário 

de Gilbert Durand, é importante levar em consideração que, para “falar da 

dimensão simbólica, é necessário ter em mente que o símbolo se caracteriza 

por sua ambiguidade e pelo sem fim de seus significados” (2005, p. 23). 

Outrossim, Durand assegura que o: 

 

[...] caráter de polivalência de interpretação acentuar-se-á ainda nas 
transposições imaginárias. Os objetos simbólicos [...] não são nunca 
puros, mas constituem tecidos onde várias dominantes podem 
imbricar-se, a árvore, por exemplo, pode ser, [...] ao mesmo tempo 
símbolo do ciclo sazonal e da ascensão vertical; a serpente é 
sobredeterminada pelo engolimento, pelo ouroboros e pelos temas 
ressurrecionais da renovação do renascimento; o ouro é ao mesmo 
tempo cor celeste e solar e quintessência oculta, tesouro da 
intimidade (2002, p. 54, grifo do autor). 

 

Assim, numa análise simbólica, como em qualquer outro estudo, é 

preciso utilizar coerência e contextualizar o objeto de análise para poder fazer 

afirmações a seu respeito. 

 Passamos a estudar a problemática de Noite à luz do regime diurno da 

imaginação. A Noite, para os gregos, era filha do Caos e mãe do Céu e da 
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Terra e de acordo com estudo feito por Jaa Torrano para a Teogonia de 

Hesíodo:  

[...] Tudo o que provém do Kháos pertence à esfera do não-ser; todos 
os seus filhos, netos e bisnetos (exceto Éter e Dia) são potências 
tenebrosas, são forças de negação da Vida e da ordem. Seus filhos 
são Érebo e Noite. Érebo é uma espécie de antecâmara do Tártaro e 
do reino do que é morto. Noite, após parir Éter e Dia unida a Érebo 
em amor, procria por cissiparidade as forças da debilitação, da 
penúria, da dor, do esquecimento, do enfraquecimento, da 
aniquilação, da desordem, do tormento, do engano, da desaparição e 
da morte, ─ em suma tudo o que tem a marca do Não-Ser (s/d, p. 50, 
grifos nossos). 
 

 Reconhecida também por outras mitologias como uma divindade 

poderosa, é pertinente atribuir à Noite o papel de elemento que proporciona, 

simbolicamente, a manutenção de uma situação de desespero, como a que o 

“homem de gris” vivencia na novela de Veríssimo: “Era como um homem que, 

despertando em quarto escuro, procurasse às cegas num terror quase pânico, 

uma janela para o ar livre, para a luz” (1957, p. 2). 

 Para Durand (2002), no que diz respeito ao regime diurno da imagem, as 

paisagens noturnas são características dos estados de depressão, e, a partir 

deles, encontramos fundamento na expressão popular “ter ideias negras”. A 

visão tenebrosa da chegada do horário noturno e do que ele significa, provoca 

reações depressivas em algumas pessoas, pois a aproximação da hora 

crepuscular pode colocar a alma humana numa situação moral como a que 

ocorre em crenças folclóricas: 

 

[...] a hora do fim do dia, ou a meia-noite sinistra, deixa numerosas 
marcas terrificantes: é a hora em que os animais maléficos e os 
monstros infernais se apoderam dos corpos e das almas. Esta 
imaginação das trevas nefastas parece ser um dado fundamental, 
opondo-se à imaginação da luz e do dia (SÉBILLOT apud DURAND, 

2002, p. 91).  

 

 A Noite, de Veríssimo, é longa, estranha e sufocante. Nela, situações e 

acontecimentos se sucedem: a perda da memória, o caminhar sem rumo por 

diversos locais, e, depois de um longo período em que o protagonista tenta 

desesperadamente lembrar-se de quem é, e o que fez realmente, a chegada 

do dia. Temos a impressão de que se cumpre nessa jornada aquilo em que os 

gregos acreditavam: “As noites eram frequentemente prolongadas segundo a 
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vontade dos deuses, que paravam o Sol e a Lua, a fim de realizarem melhor as 

suas proezas” (CHEVALIER; GHEERBRANT,1996, p. 639). 

 Durand (2002, p. 92) ressalta que “a noite recolhe na sua substância 

maléfica todas as valorizações negativas”. É por isso que diversos rituais são, 

preferencialmente, realizados à noite, ou em ambientes que reproduzam a 

escuridão noturna, como os rituais de Magia Negra de Uganda8, onde são 

sacrificados animais e até crianças, em busca de benefícios materiais. Isso 

ocorre em vilarejos marcados pela pobreza e pelo isolamento, onde há um alto 

índice de natalidade, e, por causa das crenças religiosas de seus habitantes, 

essa realidade ainda é possível. 

 Entre os símbolos do regime diurno do imaginário associados à noite 

tenebrosa, estão os teriomórficos, ou seja, aqueles relativos à animalidade, 

pois o “homem tem [...] tendência para a animalização do seu pensamento e 

uma troca constante faz-se por essa assimilação entre os sentimentos 

humanos e a animação do animal” (DURAND, 2002, p. 71).  

Na novela de Veríssimo, a animalização aparece nas descrições e ações 

de seus personagens: “Ela achava muita graça, pois não cessava de rir, 

mostrando o canino de ouro” (1957, p. 24, grifo nosso). Essa caracterização diz 

respeito a uma mulata jovem, cujos seios e ancas eram fartos, maquiada em 

demasia e que estava sentada com um companheiro em uma das mesas do 

café-restaurante de nome pouco comum, “Girassol dos Oceanos”. Esse canino 

de ouro é sugestivo da “mordicância”, ato de morder, devorar, pois ambos os 

personagens estão diante de uma travessa em que fumegavam bifes, batatas 

fritas e ovos. Seguindo com a exemplificação, podemos ainda mencionar o 

primeiro momento em que o Desconhecido tem contato com o nanico: 

 

Numa mesa próxima achava-se uma estranha criatura, que à primeira 
vista lhe pareceu mais um bicho do que um ser humano. Era um 
corcunda. Não estava propriamente sentado na cadeira, mas 

                                                           
8  Cf. DOMINGO ESPETACULAR. http://rederecord.r7.com/video/exclusivo-reporter-mostra-como-

acontecem-os-rituais-de-magia-negra-em-uganda-4fc2ce44b61cee096ca38005/  Apresentado em 
27/05/2012. 

 

http://rederecord.r7.com/video/exclusivo-reporter-mostra-como-acontecem-os-rituais-de-magia-negra-em-uganda-4fc2ce44b61cee096ca38005/
http://rederecord.r7.com/video/exclusivo-reporter-mostra-como-acontecem-os-rituais-de-magia-negra-em-uganda-4fc2ce44b61cee096ca38005/


41 
 

empoleirado, e olhava alternadamente para ele e para o papel que 
tinha sobre a mesa e no qual escrevia alguma coisa (1957, p. 28, 
grifos nossos). 

 

 Essa figura seduz o “homem de gris” por sua forma incomum e dele não 

pode desviar os olhos. À descrição utilizada pelo narrador, somam-se a 

presença das seguintes construções: “O corcunda saltou da cadeira [...]” (p. 28, 

grifo nosso). “Como tivesse os braços desproporcionalmente longos e 

caminhasse gingando, um pouco ladeado, parecia um chimpanzé” (p. 29, grifo 

nosso). “O Desconhecido não se podia livrar da impressão de que estava 

diante dum bicho, e essa ideia era agravada pela roupa da criatura, feita dum 

linho grosseiro, cor de pelo de ratão” (p. 30, grifos nossos). Além disso, o 

“corcunda primeiro apalpou a carteira com suas manoplas peludas [...]” (p. 32, 

grifos nossos). 

 Todos esses dados levam-nos a criar em nossa mente a figura de um 

homúnculo deformado. No decorrer da narrativa, ele mostrará que suas 

deformações não estão limitadas à estrutura física, mas também se referem à 

moral, pois seu comportamento é violento: “Do quarto contíguo veio um rumor 

pesado de passos, seguido dum grito. – O corcunda começou – disse a Ruiva. 

– Pobre do Passarinho!” (1957, p.157, grifo nosso). O Passarinho é uma 

prostituta de aparência infantil, por isso o corcunda tem predileção por ela. 

 No ambiente do velório que o “homem de gris”, o mestre e o corcunda 

presenciam, há uma mosca, o que gera entre eles uma discussão sobre a 

provável sabedoria do inseto que buscaria a morte.  

 

Uma mosca solitária passeava pela cara do morto. Fez alto por um 
instante sobre os lábios dessangrados, subiu até a ponta do nariz, 
hesitou uma fração de segundo, como se fosse penetrar numa das 
narinas, depois atravessou o côncavo da face, quase desapareceu no 
sulco duma ruga, fez nova pausa sobre um dos olhos e finalmente 
parou no centro da testa, a mexer freneticamente as pernas. (1957, p. 
68). 

 

 O esquema da animação acelerada, segundo Durand, é a agitação 

fervilhante ou caótica, assimiladora da angústia diante das mudanças, que só a 

experiência do tempo proporciona e que leva à morte. A mosca está só, ela se 
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movimenta pelo rosto do morto, começa seu percurso pelos lábios, passa pelo 

nariz, pelos olhos e para no centro da testa. Nessas regiões, antes imbuídas 

dos sentidos ─ paladar, olfato e visão ─ e da racionalidade, simbolizada pela 

testa, a morte deixa lugar apenas à ausência de sensações. 

A simbologia catamórfica, relacionada à queda, é aquela relativa à 

“experiência dolorosa da infância. A queda tem a ver com o medo, a dor, a 

vertigem, o castigo” (DURAND apud PITTA, 2005, p. 25). Ela também tem 

origem moral, ou seja, o abismo que proporciona a queda pode ser 

exemplificado pela tentação. Em Noite, o Desconhecido cai no abismo infernal 

representado pelos antros citadinos por onde transitam seres pervertidos. Além 

disso, há um mergulho no subterrâneo de sua mente, de onde vão aflorar 

dolorosos traumas infantis.  

 A narrativa em estudo apresenta sobretudo símbolos nictomórficos, que 

têm relação com as trevas, a noite e a morte, intimamente relacionados com os 

símbolos catamórficos, e, por isso, eles serão estudados juntos. 

 Ao voltarmos à cena em que o Desconhecido e o nanico se veem pela 

primeira vez, relembramos os tipos de pessoas que frequentam o “Girassol dos 

Oceanos” na fala do corcunda: 

 

− Marinheiros e prostitutas. É a minha gente. Todo o mundo aqui me 
conhece. No fundo talvez me odeiem, mas me tratam muito bem 
porque têm medo de mim. Uma dessas cadelinhas de vez em quando 
passa a mão na minha corcunda “pra dar sorte”. Como se fosse 
possível para elas ter sorte. Estão podres, estão perdidas. Garçon, 
duas cervejas! Detesto a virgindade, o pudor me dá náuseas, os 
chamados homens de caráter me matam de tédio. Sou um sujeito 
sincero, coisa que muito poucos podem dizer de si mesmos. Garçon, 
duas cervejas geladas e dois copos! (1957, p. 34). 

 

 A atmosfera do local propicia brigas e assassinatos. É uma zona de 

beira de cais, local estigmatizado pelas camadas da sociedade que têm 

dinheiro e prestígio. Sendo assim, depreendemos que o acesso a ele já 

pressupõe uma queda, pois se verá o protagonista, ao conviver com beberrões, 

pedófilos, cafetões e prostitutas, sujeito a um ambiente no qual poderá meter-

se em situações constrangedoras.  
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O papel que a mulher representa nessa sociedade é próprio do regime 

diurno, pois ela será “santa” ou “puta”, termos que aparecerão constantemente 

nos pensamentos do “homem de gris”, ao lembrar-se, respectivamente, da mãe 

e da esposa, ou ao relacionar-se com mulheres que encontra em sua 

peregrinação. Constitui exemplo dessa situação a rapariga franzina de quinze 

anos que frequenta o “Girassol dos Oceanos”. O rosto dela tem uma expressão 

infantil e está coberto por uma camada de pó de arroz que o desfigura. O 

corcunda, que se encontra no local quando ela chega, informa ao “homem de 

gris” que faz três meses que ela “caiu na vida”. Após perder a virgindade, o pai 

expulsou-a de casa, e, não tendo alternativa, a garota tornou-se mulher de 

beira de cais. O nanico ressalta que, com qualquer nota de vinte ou um prato 

de comida e cerveja, se pode arranjar o negócio. Mas o homem de cinza não 

se interessa por ela.  

 Em “A Avenida Niévski”, o narrador descreve uma moça que encantou 

Piskarióv a ponto de levá-lo à loucura e ao suicídio: “Ela mesma estava ali 

diante dele [...] tão maravilhosa e, apesar dos olhos sonolentos e a palidez 

estampada no rosto, o qual já não tinha a mesma frescura, ela era ainda muito 

bonita” (2002, p. 100). O rapaz é um pintor de talento, que poderia ter se 

tornado conhecido, se tivesse tido tempo para isso. No entanto, após ver 

aquela beldade passando pela Avenida Niévski, não resistira a seus apelos e a 

seguira até sua casa, descobrindo que se tratava de uma prostituta. O fato o 

chocou, pois não lhe parecia possível que um anjo como aquele pudesse ter 

caído em tentação. Fugiu dali. Refugiou-se nos sonhos e no ópio. Voltou para 

pedi-la em casamento, apesar de ser pobre. E recebeu esta resposta: “─ Como 

é possível! – interrompeu ela o discurso, manifestando certo desprezo. ─ Eu 

não sou nenhuma lavadeira ou costureira para me pôr a trabalhar” (2002, p. 

101). Não podendo fazer mais nada, o rapaz correu dali e, após vagar como 

um louco, voltou para casa, onde cortou a garganta com uma navalha. 

 Ao contrário do corcunda, de Noite, que acreditava estarem “as 

cadelinhas perdidas”, Piskarióv tentou salvar sua amada, a quem vira tão bela, 

mas que já começava a apresentar na face as marcas da vida desregrada que 

levava, passando noites sem dormir e em bebedeiras. Conduta nobre do rapaz, 

apesar de não ter obtido o sucesso que esperava em seu empreendimento. 

Fato talvez explicado pelo trecho final do conto russo: 
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A todo momento mente a Avenida Niévski, mas mente mais do que 
nunca quando a noite a envolve com sua massa espessa e realça as 
paredes brancas e pálidas das casas, quando então toda a cidade se 
transforma em trovão e resplendor e miríades de carruagens 
despencam pelas pontes, gritam os postilhões saltando sobre os 
cavalos e quando o próprio demônio acende os lampiões para 
mostrar tudo sob um aspecto falso (2002, p. 121, grifo nosso). 

 

 É o momento das ilusões, quando os fantasmas parecem ainda mais 

aterrorizantes. Mas pode-se desejar que o dia chegue logo. Afinal, como disse 

Malcolm, herdeiro do trono escocês, em Macbeth, de Shakespeare: “não há 

longa noite que não encontre o dia” (1989, p. 518).  

Em Noite, o anão, após despedir-se de um homem gordo que sai do 

café-restaurante, diz ao Desconhecido que aquela é sua gente, e que eles irão 

juntos a outros lugares, pois a “noite mal começou” (1957, p. 34). O relógio do 

nanico marca nove e vinte e cinco e ele se gaba de que o outro encontrou o 

companheiro ideal.  

 O homúnculo destaca que dali a pouco, o Desconhecido irá conhecer 

um amigo seu, que é chamado de “mestre” ou “homem do cravo vermelho”. O 

narrador de Noite enumera suas características: seus dentes são um pouco 

salientes, amarelados e pontudos e as orelhas grandes e caídas. O rosto 

possui traços regulares e distintos; testa ampla; nariz afilado e longo; 

sobrancelhas arqueadas; usa um fino bigode bem aparado. Ele é dotado de 

incrível lábia e manha, insinuante, dificilmente as pessoas lhe dizem não. 

Essas características do “mestre”, que é outra peça fundamental no jogo 

noturno, fazem lembrar outro personagem notívago: o conde Drácula. Segundo 

a descrição extraída do diário de Jonathan Harker, o corretor imobiliário, que é 

um dos narradores do livro de Bram Stoker (2013), o conde Drácula tem nariz 

magro e pronunciado; testa larga; boca de aparência cruel com dentes afiados; 

dentes superiores projetando-se sobre os inferiores e que aparecem entre os 

lábios; orelhas com extremidades pontudas. Além disso, tem presença 

marcante, é inteligente, e um sedutor hábil.  

O príncipe das trevas não sofre com a passagem do tempo ou a 

proximidade da morte, pois é imortal, bastando para isso manter-se alimentado 

de sangue e longe da luz solar ou de estacas pontiagudas. Essa figura mítica 
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deseja viver para sempre e sofre todas as consequências desse desejo, como 

ter que repousar durante o dia, sugar o sangue de suas vítimas e causar medo 

àqueles que lhe descobrem as intenções. Isso provoca uma verdadeira caçada 

para eliminá-lo. De maneira que, perguntamos: para viver para sempre valeria 

a pena sofrer esses enfrentamentos? Pois, o “instinto de morte residiria no 

desejo que cada ser vivo tem de regressar ao inorgânico, ao indiferenciado” 

(FREUD apud DURAND, 2002, p. 196). 

 No tocante a Noite, o corcunda, ao ver o amigo que tem características 

vampirescas, não esconde seu contentamento: “─ Até que enfim chegou o meu 

príncipe!” (1957, p. 37). Seria um príncipe das trevas?! O nanico faz a 

apresentação: “─ Mestre, apresento-lhe um amigo” (1957, p. 37). Ao referir-se 

ao “homem de gris” como “amigo”, denota já sentir intimidade em relação a ele. 

O Desconhecido incomoda-se com os olhos do “homem do cravo vermelho”, 

pois eram grandes e vítreos, verdes pintalgados de pardo e ouro, penetrantes, 

frios e escrutadores. 

 O “mestre” deseja saber a origem do homem que perdeu as lembranças: 

“─ De onde vem o amigo?” (1957, p. 38). Não recebendo resposta, completa: 

“Aquele que guarda sua boca, guarda seu coração” (1957, p. 38). Ele 

demonstra ter conhecimento bíblico, pois está se referindo a: “Quem guarda a 

boca e a língua guarda sua alma da angústia.” (Provérbios 21, 23). 

 O corcunda destaca que o “homem de gris” possui dinheiro, e eles, a 

experiência, dessa forma, podem fazer uma grande farra. “Somos os donos da 

noite” (1957, p. 39). Ao homem sem memória, eles oferecem a facilidade de 

arranjar a mulher que ele desejar por meio dos contatos que têm na sociedade. 

Há outra alternativa, se o “cliente” assim o quiser: “Se gosta de homem diga 

logo com franqueza, que o mestre dá um jeito nisso” (1957, p. 39). Salientamos 

que esse tema, na época da publicação da novela, era mais polêmico do que 

na atualidade. 

 Ao oferecerem o serviço de arranjar qualquer mulher, ou, se for o caso, 

homem, que o Desconhecido solicitar, o corcunda e o mestre demonstram 

onipotência sobre a vida de outras pessoas, e assim, que todos são passíveis 

de compra e de venda. Se partirmos da ideia de que todos (as) têm um preço, 
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julgamos que têm algo a temer, um segredo, um erro que cometeram, e, por 

isso, poderiam ceder à chantagem/corrupção. Isso é demoníaco, pois, de 

acordo com a mitologia cristã, o demônio é um anjo que se rebelou contra 

Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. 

 Durand (2002) afirma que “o diabo é quase sempre negro ou contém 

algum negror” (p. 92). Assim como a negrura é valorizada negativamente e 

associada ao mal, a obscuridade se relaciona com a noite, e esta, por sua vez, 

com a feitiçaria.  De certa forma, não deixa de haver um ar feiticeiro nas figuras 

dos dois indivíduos que acompanham o Desconhecido na sua jornada, pois 

eles o seduzem e o chantageiam ao mesmo tempo. Eles o seduzem com a 

promessa de prazer e de aventura ilimitados, e o chantageiam com a 

possibilidade de denúncia de um crime que julgam que ele cometeu ─ o 

assassinato de sua mulher a facadas. 

Contudo, diante das faces do tempo, que até agora se apresentaram em 

seus tons mais terríveis, desenha-se outra atividade imaginativa:  

consistindo em captar as forças vitais do devir, em exorcizar os ídolos 
mortíferos de Cronos, em transmutá-los em talismãs benéficos e, por 
fim, em incorporar na inelutável mobilidade do tempo as seguras 
figuras de constantes, de ciclos que no próprio seio do devir parecem 
cumprir um desígnio eterno (DURAND, 2002, p. 193-194). 

 

 Esse é um aspecto característico do regime noturno, que é o do 

eufemismo, a respeito do qual Durand declara: “Se Eros tinge de desejo o 

próprio destino, então há meios para exorcizar, sem ser pela antítese polêmica 

e implacável, a face ameaçadora do tempo” (2002, p. 194). Os estudos da 

antropologia do imaginário mostram que as tenebrosas faces do tempo sofrem 

uma tendência progressiva para a eufemização dos terrores brutais e mortais 

que passam assim a simples temores eróticos e carnais: “Tínhamos notado 

como se dava um deslizar progressivo do mal metafísico para o pecado moral 

pelo jogo sugestivo das próprias imagens” (2002, p. 194).  

 A morte da mulher que se supõe ser a esposa do “homem de gris” e que 

ele a tenha assassinado por ciúmes, pode ser utilizada como exemplo da 

ambiguidade que o amor comporta. Pois este sentimento pode “carregar-se de 

ódio ou de desejo de morte, enquanto, reciprocamente, a morte poderá ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anjo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
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amada numa espécie de amor fati que imagina nela o fim das tribulações 

temporais” (2002, p. 196, grifo do autor). Essa ambiguidade permite ao amor 

diversificar-se, e assim, ele se tornará símbolo de inversão de conduta, 

caracterizando um comportamento próprio do regime noturno da imagem.   

 Estudando a libido, Freud a diferenciou em uma puramente hedônica, e 

outra que se caracterizaria por um “instinto de morte”. Essa separação não 

poderia ser radical, pois, no comportamento sádico, a libido se apoderaria dos 

instintos de morte e os projetaria no objeto do desejo, o que daria “uma 

coloração macabra ao próprio prazer” (FREUD apud DURAND, 2002, p. 196). 

Esse comportamento se manifesta no nanico, quando se relaciona com 

prostitutas, e que é o motivo dos pavores do Desconhecido, que sonha com 

mulheres que foram esfaqueadas. 

 Para Durand, no entanto, a libido pode ser assimilada a um impulso 

fundamental em que se podem confundir desejo de eternidade e processo 

temporal, necessidade que é suportada e amada, e, outras vezes, detestada e 

combatida: 

 
A libido aparece assim como o intermediário entre a pulsão cega e 
vegetativa que submete o ser ao devir e o desejo de eternidade que 
quer suspender o destino mortal, reservatório de energia de que o 
desejo de eternidade se serve, ou contra o qual, pelo contrário, se 
revolta (2002, p. 196-197). 
 

 Os dois regimes da imagem ─ o diurno e o noturno ─, que fornecem 

subsídios para esta análise, são, na visão do antropólogo francês, os dois 

aspectos dos símbolos da libido. 

 Em Noite, há momentos da narrativa que se aproximam do regime 

noturno em sua modalidade mística, pois, os estudos que agora se ocupam 

dos sonhos de descida afirmam que eles “são sonhos de retorno e aclimatação 

ou consentimento da condição temporal” (DESOILLE apud DURAND, 2002, p. 

200). Assim, é preciso deixar o medo de lado e compartilhar a imaginação da 

descida com um mentor. Como veremos, a seguir, em uma cena de Noite, que 

se ambienta em uma quermesse: 

 
O Desconhecido avistou um padre que passeava lentamente, de 
mãos às costas, por entre as tendas. Era um tipo alto e magro, ainda 
moço, de feições simpáticas e cabelos dum louro esbranquiçado. O 
prisioneiro desvencilhou-se do homem da flor, correu para o vigário, 
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agarrou-lhe a manga da batina e tartamudeou: − Padre, me acuda. 
Eles tomaram conta de mim (1957, p. 83).  
 

 Mas, o mestre não permite a concretização daquele pedido de socorro, e 

diz ao representante da Igreja Católica que seu amigo não está bem das 

faculdades mentais, que sofre de esquizofrenia e será internado na manhã 

seguinte. O padre afirma que não é conveniente deixá-lo andar sozinho, e, para 

arrematar aquele diálogo, o “homem da flor” oferece um donativo em dinheiro 

para as obras da igreja, que é bem recebido pelo sacerdote. 

 No entanto, o “homem de gris” não desiste de procurar alguém que o 

proteja do nanico e do mestre. Como assegura Durand, “a descida arrisca-se, a 

todo o momento, a confundir-se e a transformar-se em queda” (2002, p. 201). 

Assim, o Desconhecido olha para o carrossel e avista o “homem de branco” 

montado num dos cavalinhos de pau. “Sua alegria foi tão grande, que ele não 

se conteve: acenou para o amigo” (1957, p. 85). Em seguida, deixou-se levar 

pelas duas aves noturnas, mas sem deixar de observar o carrossel. E lá se ia o 

homem que levava a gaitinha consigo 

 
segurando as rédeas, as alpargatas brancas metidas nos estribos − e 
sua franja esvoaçava, como esvoaçavam também as crinas do 
cavalinho; a polca era alegre e alegres pareciam estar todas as 
criaturas que giravam com o carrossel (1957, p. 85).  
 

 O cavalinho que está no carrossel é a figura do animal benéfico, que faz 

parte dos contos de fadas. Ele não se identifica com o cavalo negro, animal 

que, de alguma forma, desperta a sensação de perigo e evoca o terror ante sua 

aproximação, caracterização aterrorizante pertencente ao regime diurno e ao 

simbolismo teriomórfico. 

O mestre e o nanico não se agradam da proximidade do “monge” e o 

homúnculo resmunga: “─ Esse animal tem a mania de nos seguir” (1957, p. 

85). O Desconhecido quase lhe responde que é apenas a ele que o homem da 

gaita segue, porém, cala-se: “A cabeça agora não lhe doía tanto e ele se sentia 

cheio duma doce, aérea, inexplicável esperança” (1957, p. 86). Isso se 

coaduna ao pensamento de Durand, quando afirma que existem precauções 

que são tomadas na descida, “protegemo-nos para penetrar no coração da 

intimidade protetora” (2002, p. 201).  O “homem de gris”, mesmo seguindo o 

mestre e o nanico pela noite e pela cidade, e indo rumo ao interior de si 
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mesmo, com todas as implicações que decorrem desses percursos, deseja a 

presença de alguém que possa garantir-lhe um pouco de esperança diante das 

situações de desespero que os trajetos possam lhe proporcionar. 

 O Desconhecido, no lento retornar de suas lembranças, ao longo da 

narrativa, experimenta uma viagem para dentro de si mesmo, na qual 

(re)descobrirá o sentido de acontecimentos que povoaram sua intimidade, 

sejam eles ocorridos na infância ou após seu casamento com Maria. É um 

percurso para dentro, uma descida rumo ao passado, aos fatos presos no 

limiar do inconsciente, e que revelarão, pouco a pouco, a parte do iceberg que 

se encontra escondida abaixo da água imemorial. 

 Bachelard (apud DURAND, 2002, p. 201) afirma que a ascensão – 

característica do regime diurno da imagem – é apelo à exterioridade, a um para 

além do carnal; e o eixo da descida é íntimo, frágil e macio. Isso se atribui ao 

fato de que o regresso imaginário é um ingresso visceral, como o que ocorre ao 

Desconhecido, em trecho mais adiante da narrativa: 

 
Enxuga os olhos com a ponta dos dedos e retoma o caminho. Vai 
agora para casa, sim, mas para outra casa, noutro lugar, noutro 
tempo. Tem a certeza de que nessa casa há criaturas que o esperam 
de braços abertos. Por que, então, este medo de voltar? Por que esta 
relutância em pensar nos fantasmas queridos? (1957, p. 177). 
 

 Durand concebe que, nas profundezas obscuras e escondidas, é 

pequeno o limite entre o ato temerário da descida sem a presença de um guia 

e a queda nos abismos: “Mas o que distingue afetivamente a descida da 

fulgurância da queda, como de resto do levantar voo, é a sua lentidão” (2002, 

p. 201, grifo do autor).  

Em Noite, a hora da higiene do menino, atual “homem de gris”, foi 

recordada, quando começam a voltar as lembranças: 

  

A hora do banho, no quarto recendente a sabonete, talco e borracha 
molhada, era uma hora de pavor em que ele morria mil mortes. 
Quando lhe lavavam a cabeça a água ensaboada ardia-lhe nos olhos, 
entrava-lhe pelas narinas, cortando-lhe a respiração e dando-lhe uma 
sensação de afogamento. As tias tratavam de consolá-lo com mimos 
(1957, p. 177). 
 

 Mas qual seria a razão das mil mortes do menino à hora do banho? 

Poderia ser a presença das três mulheres invadindo-lhe a intimidade, num 
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período em que ele estava descobrindo a sexualidade e sentia vergonha da 

proximidade delas. 

 Pensemos nesse processo de retorno do passado à memória do 

Desconhecido e sua relação com os fatos que ocorrerão após virem à tona 

suas lembranças. “A duração é reintegrada, domesticada pelo simbolismo da 

descida graças a uma espécie de assimilação, por dentro, do devir. A redenção 

do devir faz-se [...] pelo interior, pela duração concreta” (DURAND, 2002, p. 

201). Enquanto o “homem de gris” está reintegrando a sua consciência fatos do 

passado que a amnésia obscureceu, ele os relaciona à atualidade de sua vida, 

os reelabora junto aos pensamentos do presente e começa a entender-se 

melhor. Assim, essa descida ─ rumo ao interior de si mesmo, ao encontro do 

passado e dos traumas recalcados e esquecidos ─ lança nova luz à vida do 

Desconhecido. Mas, não é uma viagem fácil, pois ele será sobressaltado por 

questões que exigem respostas, às quais ele nem sempre estará preparado 

para responder, pois o processo de retorno da memória se imbrica com toda 

uma análise de vivências infantis e domésticas: 

 
Naquele dia o pai irrompeu no quarto, com o seu brusco jeito de 
chefe e macho, e gritou: “Deixem esse menino em paz! Vão acabar 
fazendo dele um maricas. Ele que saia descalço pro quintal e vá 
trepar em árvore, montar a cavalo, como um homem!” 
Depois que o tirano saiu, as tias murmuraram: “O que ele quer é que 
o menino aprenda a dizer nomes, a pitar e a beber...” (1957, p. 178, 
grifos do autor). 
 

 Nesse percurso, voltarão à mente do protagonista frases das tias como: 

“Pobre da Maria. Tem nome de santa e é santa mesmo. O marido está 

matando ela aos poucos” (1957, p. 179, grifos do autor). A lembrança que o 

“homem de gris” tem é que aquelas palavras lhe doeram como bordoadas. 

Assim, ele responsabilizou o pai por sinais que detectou no rosto e no 

comportamento da mãe: os olhos pisados, sua magreza pálida, aqueles choros 

escondidos, a tristeza e o silêncio no momento das refeições. Outra frase das 

irmãs da mãe ressoou na sua mente: “Decerto quer acabar com a vida dela pra 

depois casar com outra mais moça” (1957, p. 179, grifos do autor). Na hora de 

dormir, as tias o faziam rezar a Ave-Maria, e a imagem da mãe não lhe saía da 

cabeça. Para ele, ela “era a própria Virgem Maria” (1957, p. 179, grifos do 

autor). E o pai a estava matando aos poucos. Assim, o garoto adormecia e 

fechava os olhos pensando naquele horror. 
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 Voltando à situação do Desconhecido, quando ainda vivencia seu 

presente sem memória, ressaltamos o momento em que se deixa envolver pela 

prostituta Ruiva, que lhe fora apresentada pelo mestre. Este, numa conversa 

com o garçom da boîte de nuit do Vaga-lume e com o “homem de gris” profere: 

 
─ Pois convide essas duas meninas a virem para cá. – Aproximou os 
lábios do ouvido do Desconhecido e acrescentou: − Belas raparigas. 
Pegue a Ruiva, que é uma mulher substancial. Pegue porque vale a 
pena. O Passarinho é muito franzino e tem pouca experiência. De 
resto, para ficar com ela você teria de bater-se em duelo com o 
nanico... (1957, p. 135). 

  
 
  Momentos depois, as duas mulheres se aproximam da mesa onde foram 

solicitadas. Uma era alta, ruiva, de seios empinados e rosto de feições bem 

marcadas e agradáveis; a outra, franzina e baixa, olhos grandes e tristes, de 

expressão virginal. A Ruiva perguntou ao “homem de gris”: “─ Não gosta de 

dançar?” (1957, p. 139). Ele respondeu negativamente com a cabeça. Sentia-

se perturbado pela proximidade dela. Beberam champanha francês paga com o 

dinheiro do Desconhecido e ao som da orquestra do recinto. O clima da casa 

noturna, a bebida e a solidão do homem sem memória o aproximaram daquela 

mulher de cabelos vermelhos, que lhe segurou a mão por baixo da mesa e 

perguntou-lhe seu nome. A que ele respondeu: “─ Não tenho nome” (1957, p. 

143). Ele tornou a beber e dali por diante tudo ficou confuso. 

 Assim, adentrou ele, mais uma vez, “o abismo da queda, o microcosmo 

do pecado” (DURAND, 2002, p. 202). E após um momento em que foi levado 

por um torpor e sonhou ao ritmo da música do local, ele acordou com a ajuda 

das duas aves noturnas: “A orquestra continuava a tocar e os berros do pistom 

entravam-lhe pelos ouvidos, ameaçando partir-lhe as paredes do crânio” (1957, 

p. 145). A Ruiva enxugava-lhe os cabelos, a testa e as faces usando um 

guardanapo. Ela era a primeira pessoa a tratá-lo com carinho desde que se vira 

preso naquela louca aventura. O grupo composto pelas duas mulheres e os 

três homens deixou a boate:  

 
A rua estava completamente deserta. As lâmpadas davam a 
impressão de olhos cansados e insones. O Passarinho e o corcunda 
caminhavam à frente do grupo, de mãos dadas (a menina e o 
chimpanzé), e de vez em quando o homúnculo atirava os pés no ar, 
como a dançar um cancã. O mestre fumava e parecia absorto nos 
próprios pensamentos. O Desconhecido caminhava zonzo, sentindo a 
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presença da Ruiva a seu lado, o braço dela enfiado no seu. Tinha a 
boca amarga, a cabeça voltara a doer-lhe e ia-lhe pelo corpo toda 
uma trêmula sensação de febre. Parecia-lhe que entre a pele e a 
roupa havia uma camada de goma-arábica. O que queria era atirar-se 
numa cama e dormir, dormir, dormir... (1957, p. 146). 
 

 Dali a alguns instantes se produziria uma cena violenta. O corcunda 

tentaria subjugar o Passarinho e ela resistiria, sendo agredida por ele. Assim o 

Desconhecido, deixando jorrar todo o ódio e a repulsa que sentira pelo 

corcunda, e que tivera de reprimir durante toda a noite, agrediria o homúnculo.  

O “corcunda fincou-lhe as unhas na cara, à altura dos zigomas, e puxou-as 

ferozmente face abaixo” (1957, p. 147), fazendo-o sentir uma dor dilacerante e 

soltar um gemido. O mestre teve de intervir para acabar com a contenda. O 

Desconhecido levou a mão à face que sangrava e sentiu pena de si mesmo. 

Lágrimas começaram a descer de seus olhos, mas ele sentia merecer tudo 

aquilo, pois era um criminoso e devia ser castigado. 

 O grupo seguiu em frente e o homem da gaitinha continuava no encalço 

deles. O Desconhecido pensou em fugir, mas a Ruiva o chamou: “Vem, amor” 

(1957, p. 151). O mestre reafirmou o convite dela, e levou o homem que, 

momentaneamente, tivera dúvidas sobre o rumo que tomaria.  

 O grupo chegou à casa das prostitutas, e o mestre apressou-os para que 

entrassem antes que desabasse o temporal. “O Desconhecido sentiu que lhe 

tomavam o braço. Não foi preciso olhar para saber quem era. Habituava-se à 

presença, ao perfume e ao calor da Ruiva, como se vivesse com ela havia 

muitos anos” (1957, p. 152). O mestre ia à frente deles pela escadaria com o 

isqueiro aceso, pois a lâmpada estava queimada. O Desconhecido ouvia a voz 

da prostituta que o seduzia e pensava: “Quantas vezes ela dissera aquilo 

durante a vida de casados? Quantas vezes haviam ambos subido aquela 

escada no escuro, lado a lado?” (1957, p. 152). Na sua confusão mental, ele 

pensava que aquela mulher era sua esposa. 

 Chegaram ao andar de cima, o mestre, após certificar-se das intenções 

do nanico em ficar num dos quartos com o Passarinho, empurrou o 

Desconhecido e a Ruiva para dentro do outro quarto, cujas características 

eram: 

  
uma peça pequena, de paredes brancas, com uma cama de casal, 
um penteador de espelho circular, uma pia, um guarda-roupa de 
pinho e uma cadeira. O soalho era nu e triste, e numa de suas largas 
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tábuas via-se a mancha negra deixada por um ferro de passar (1957, 
p. 153-4). 
 

 O mestre declara que ainda não sabe o que fazer com o Desconhecido, 

por isso, precisa sair e estabelecer uns contatos. Pede à Ruiva para que tome 

conta dele e arremata: “Dispam-se, deitem-se, amem-se, divirtam-se, que a 

noite já se aproxima do fim” (1957, p. 154). A seguir, cobra do homem sem 

memória sua comissão pelos serviços prestados. Nesse momento, o corcunda 

aponta no vão da porta e pergunta-lhe: “─ Mestre, e se nosso homem foge 

antes do amanhecer?” E o outro lhe responde: “─ Que importa? Ele há de 

voltar... Esta não será sua última noite” (1957, p. 154). O homúnculo finaliza o 

diálogo com um “Amém” e some. O homem da flor devolve ao “homem de gris” 

o lenço manchado de sangue, avisa-o que tome cuidado, pois o impulso de 

matar pode repetir-se, e duas mulheres no mesmo dia seria um exagero. A 

Ruiva passa algodão com água oxigenada nas feridas de seu homem, e o 

contato do corpo macio e cálido dela lhe desperta o desejo. Esse episódio nos 

leva à afirmativa de Durand:  

 
Os atributos ‘suave’, ‘morno’ vêm tornar esse pecado [sexo] tão 
agradável, constituem um meio-termo tão precioso para a 
eufemização da queda, que esta última é travada, amortecida em 
descida e, por fim, converte os valores negativos da angústia e medo 
em deleitação da intimidade lentamente penetrada (2002, p. 202). 
 

 Isso, mais uma vez, nos remete às características do regime noturno da 

imagem em sua face mística, sendo a atitude noturna menos polêmica do que 

a ressaltada pelo regime da antítese. Há a busca de penetração profunda, a 

busca do cerne dos seres ou das coisas e um desejo de união regado por um 

sabor de intimidade secreta. Além disso, há a atitude detalhista das descrições, 

como a utilizada para mostrar o quarto da Ruiva, e também a presença de 

taças usadas na casa noturna Ao Vaga-lume, objeto de simbolismo amplo, que 

dizem respeito ao regime noturno místico.  

De acordo com Jean Chevalier e Alain Geerbrant (1996), o cálice é visto 

como aquele que recolheu o sangue de Cristo, ou seja, a bebida da 

imortalidade. A taça pode simbolizar não só o continente, mas a essência de 

uma revelação, porém ela é usada também nos repastos profanos, como é o 

caso mostrado em Noite. O conteúdo das taças que o mestre, o nanico e o 

Desconhecido seguram nas mãos é champanha, sorvido sofregamente pelo 
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homem sem memória, enquanto aperta a coxa da moça a seu lado. Sente-se 

tonto, mas de uma tontura boa, e o devaneio leva-o a perceber a sala girando 

como um carrossel.   

 Esse girar lembra-nos a roda, que nos transporta ao regime noturno do 

imaginário em sua face sintética ou dramática, por ser um de seus arquétipos. 

Segundo Durand, há nessa face uma constelação de símbolos que gravitam 

em torno do domínio do tempo: 

 
Os arquétipos e esquemas que se polarizam em torno dessa ambição 
fundamental são tão poderosos que chegam, nas mitologias do 
progresso, nos messianismos e nas filosofias da história, a ser 
tomados como realidade objetiva, como moeda válida do absoluto e 
já não como resíduo concretizado de simples estruturas singulares, 
de simples trajetos da imaginação (2002, p. 281). 
 

 No quarto da Ruiva, prestes a fazer amor com ela, o Desconhecido 

recomeça a ter lampejos de memória. Ela o manda tirar a roupa: “─ Anda meu 

bem [...]. Estou morrendo de sono” (1957, p. 157). Ele começa a perguntar-se: 

quem lhe havia falado assim antes? E quando isso ocorrera? Em que lugar? 

Retira a gravata e, ao colocar a camisa sobre a guarda de uma cadeira, tem a 

nítida impressão de que já fizera aquilo em algum outro lugar. Mas não se 

recorda completamente dos fatos. 

 Esses momentos em que uma luz parece que vai se acender dentro da 

mente do “homem de gris”, e tudo, ou quase tudo, o que está ali guardado e 

adormecido irá se revelar, acontecem paulatinamente, num progressismo 

parcial, que formará, ao seu final, o ciclo total de seu percurso. É como se cada 

fato na narrativa fosse construído e demonstrado pelo autor de Noite para 

corroborar o final da novela. Há uma sistematização na qual se juntam espaço, 

tempo, personagens e situações e o desenrolar dessa soma desemboca no 

clarear do dia.  

O Desconhecido faz sexo com a rapariga de cabelos vermelhos de uma 

maneira furiosa e agressiva, com a sensação de que a assassina, e depois se 

deita ao lado dela. Mas, antes que eles adormeçam por completo, algo ocorre: 

 
O silêncio que se seguiu foi de curta duração, pois logo começou a 
entrar pela janela a musiquinha duma gaita. O Desconhecido deixou-
se ninar pela melodia, sorrindo, e levou algum tempo para reconhecer 
a valsa do homem de branco. A música parecia trazer-lhe uma 
mensagem, dizer-lhe que tudo agora estava bem (1957, p. 162). 
 



55 
 

 Para a mulher ao seu lado, ele resmunga que o homem que toca lá fora 

é seu amigo, seu único amigo. Adormece. E sonha que está na rua, levado 

pela valsa, seguindo o “homem de branco” e os cachorros que estão com ele. 

Sente-se como um cachorro sem dono. Mas, o monge o conduz pela mão, 

como se ele fosse um menino, e ambos caminham em silêncio. Intimamente, o 

“homem de gris” sabe, mesmo adormecido, mesmo sonhando, que aquele 

homem que executa a música na gaita o levará e entregará “à criatura que lá 

estava imóvel, sombra contra o horizonte, ao vulto que o esperava de braços 

abertos e cujas feições ele ainda não distinguia, mas cujo nome estava prestes 

a descobrir” (1957, p. 162). 

 Nesse momento, começa a cair uma chuva violenta, em pingos grossos 

que, ao se chocarem contra as folhas das árvores, os telhados e as calçadas, 

fazem enorme barulho e a música do “homem de branco” se desfaz nesse 

concerto da natureza, no entanto, permanece na mente do Desconhecido. Ele 

vira para o lado na cama, abraça a Ruiva e murmura um nome de mulher antes 

de cair em sono profundo.  

A chuva que aparece nesse episódio possui um simbolismo muito 

próximo do relacionado ao orvalho. Na China, onde a influência da chuva é de 

natureza yin e a do orvalho de natureza yang9, eles se opõem. No entanto, o 

fato de seus efeitos estarem em acordo é um signo de harmonia do mundo, 

apresentando, assim, traços do regime noturno sintético que liga as 

contradições do fator tempo. 

 O pesadelo que o Desconhecido tem em seguida é apavorante, pois 

nele sua mão, como dotada de força e vontade autônomas, utilizando uma faca 

de prata, golpeia uma mulher. Ela está imobilizada em cima de uma cama. 

Mas, ele a ama! A mão, ciumenta amante, continua a rasgar o corpo da vítima. 

O sangue começa a escorrer. A mão para, mas já é tarde, a mulher morreu. 

Agora só lhe resta fugir. Sente-se perseguido e, ao mesmo tempo, acuado 

como uma fera. Na sua mente, repetem-se imagens: a de Nossa Senhora 

montada num burrico fugindo para o Egito com o Menino no colo; a do próprio 

Desconhecido perdido num casarão escuro com os pés mergulhados em água 

                                                           
9 O yin e o yang, de acordo com Chevalier e Gheerbrant, designam respectivamente: o aspecto 

obscuro e o aspecto luminoso de todas as coisas; o aspecto terrestre e o aspecto celeste; o 
aspecto negativo e o aspecto positivo; o aspecto feminino e o masculino; ou seja, consistem na 
expressão do dualismo e do complementarismo universal. 
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suja e onde há um barquinho de papel; a do soldado de chumbo com sua 

namorada bailarina; a do mastim dos Baskervilles; a do Lobisomem. Todas 

essas cenas oníricas ocorrem em sucessão e o “homem de gris” começa a 

rezar a Ave Maria... 

 Há no sonho do Desconhecido: sistematização, dramatização e 

progressão. Essas características nos remetem ao regime noturno da imagem 

em sua forma sintética, que, no momento onírico do “homem de gris”, se 

resolvem numa cena em que ele se maldiz: 

 
Noite de sexta-feira, ai de mim! Marcha, soldado, cabeça de papel. 
Não posso, tenho chumbo nos pés. Sinto já na nuca o bafo do animal. 
Que é que o Cão tem na boca, espuma de sangue ou flor? Melhor 
rezar, ave Maria, não tenho força pra correr, cheia de graça, minhas 
pernas de papel se dobram, rogai por nós assassinos, o Lobisomem 
vai me comer, estou perdido, sozinho, na charneca... (1957, p. 165). 
 

 Todas as características do sonho levam a um processo de causalidade. 

O “homem de gris” ama uma mulher, sente ciúme dela, tem instintos 

assassinos, não consegue se controlar, mata-a sobre a cama no momento de 

amor e então foge, sentindo-se acuado. Em seus delírios aparecem 

personagens de contos de fadas, de histórias de suspense e terror, e Maria, 

com o Menino Jesus, a quem ele pede que o salve. 

 No texto relativo ao sonho se repetem palavras que dão ritmo à 

narrativa: “Não! Não! Não!”, “Basta! Basta!”, “Fugir, fugir, fugir!” (1957, p. 164-

5). Os elementos músicos-rítmicos também caracterizam o noturno sintético. 

Citamos como exemplo a gaitinha que o “homem de branco” toca, a música 

executada pela mãe do Desconhecido em suas lembranças, a música 

ensurdecedora da casa noturna onde o homem sem memória e seus 

companheiros de jornada passam parte da noite. 

 Mas o Desconhecido acorda e não se lembra do que sonhou. Mesmo 

assim, sente angústia e horror. Tenta recuperar as imagens do sonho, mas 

elas esvoaçam no ar como fuligem. E queda atordoado durante alguns 

momentos: “Que tolice! Onde pode estar senão em seu próprio quarto, em sua 

própria casa, como sempre?” (p. 166). Sente-se com uma fria febre e pensa 

que aquilo deve ser porque é hora do amanhecer. De repente percebe que 

aquele não é seu quarto. Procura lembrar-se do dia anterior e não consegue. 

Nota que a mulher ao seu lado não é a sua. O corpo lhe dói. “O dia está 
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raiando. No céu desmaiado cintila a estrela matutina. As casas estão 

adormecidas, as calçadas desertas” (1957, p. 168). Intui que não está muito 

longe de casa, apesar de levar algum tempo para identificar a rua que vê pela 

janela: 

 
A minha casa, a minha mulher... De súbito os acontecimentos da 
véspera lhe voltam à mente acompanhados duma sensação de 
desfalecimento e náusea. Aperta o estômago contra o parapeito da 
janela, agarra o peitoril com ambas as mãos. A colcha cai-lhe aos pés 
(1957,p. 168). 
 

 E bem ou mal, a noite de amor ao lado da Ruiva trouxe-lhe de volta o 

dia, o amanhecer. Ele foi salvaguardado em seus braços, mesmo que um 

pesadelo lhe aflorasse do inconsciente. 

 O Desconhecido relembra o momento em que, voltando do trabalho ao 

anoitecer, encontrou sua casa vazia e uma carta sobre o consolo, próximo ao 

espelho. Lembra-se de seu espanto e das próprias mãos trêmulas e do que 

disse para si mesmo naquele momento: “Minha mulher me abandonou” (1957, 

p. 169). Ficou revoltado e com o orgulho ferido. Furioso rasgou a carta que não 

terminou de ler e atirou os pedaços ao chão. Julgou o espelho testemunha de 

sua desgraça, e arremessando um peso de papel ou a tenaz da lareira, não se 

recorda de qual dos dois, partiu o espelho. Correu pela casa enlouquecido 

gritando o nome da mulher e tentando ainda encontrá-la. Mas nada, lembra-se 

então dum trecho da carta: “Depois do que aconteceu a noite passada, não 

podemos continuar vivendo juntos” (1957, p. 169, grifos do autor). Sentiu 

vontade de ler a carta de novo, mas isso já não era possível. 

 Na agonia do presente, no quarto da Ruiva, ele não queria, não devia 

lembrar-se do que acontecera na noite anterior: “Era preciso esquecer essa 

noite e talvez todas as outras noites, para sempre e sempre e sempre” (1957, 

p. 170). Depois do momento trágico em seu lar, provavelmente saiu para a rua 

e embriagou-se, justamente ele que nunca bebia, e assim, sucedeu sua 

peregrinação pela noite.  

 Nesse trajeto o “homem de gris” amadurece, mesmo na ausência de 

memória, seu comportamento progride até libertar-se do próprio estigma de 

pensar que é um assassino. Quando a memória começa a retornar, ele volta 

seus pensamentos para os acontecimentos do dia anterior, e faz o 
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recenseamento dos fatos ocorridos. Assim, na ligação do amadurecer-

progredir-voltar-recensear, novamente, se verificam traços sintéticos. 

 Ele volta seu olhar para a Ruiva, mais uma vez, fica perturbado com sua 

presença. Pensa que deveria acordá-la, tomá-la nos braços e esquecer sua 

mulher, que se portou como uma ingrata. Mas a realidade o chama e ele 

começa a vestir-se:  

 
Ao enfiar o casaco, apalpa o bolso interno, sente o relevo da carteira 
e lembra-se de que na véspera, ao deixar o laboratório, pôs dentro 
dela uma boa soma de dinheiro. Com toda a certeza foi roubado. 
Bandidos! Agora que está vestido, é como se houvesse recuperado 
integralmente não só a personalidade como também todos os seus 
direitos civis (p. 171). 
 

 Pensa em fazer uma queixa à polícia, mas desiste. Quer acender a luz e 

ver a mulher que está deitada pela última vez, mas desiste. Toca-a e pensa em 

deitar-se de novo. Ela resmunga algo e ele sobressalta-se. Vai para a pia e 

lava-se, percebe o rosto marcado por unhas e pensa que foi a prostituta que o 

feriu. Mas, por quê? Resolve sair daquela casa suspeita antes que algum 

conhecido o veja.  

 Sai e vê o espetáculo: “A estrela matutina ainda pisca no céu que, na 

boca da rua, começa a tingir-se de carmesim” (p.173). Sente-se como um 

autômato. Caem das folhas de uma árvore gotas de água e elas lhe descem 

pela orelha ferida e pelo pescoço, o arrepio chama-o à realidade. Aqui aparece 

como portadora das gotas de água, uma árvore, que é um dos arquétipos 

“substantivos” do regime noturno da imagem em sua forma sintética. Segundo 

Mircea Eliade, ela nunca foi adorada por si mesma, “mas sempre por aquilo 

que, através dela, se ‘revelava’, por aquilo que ela implicava e significava” 

(1998, p. 216). Ela representa o cosmos, pois tem a capacidade de renovar-se 

constantemente. A água que está contida nas suas folhas é um elemento de 

purificação, que o vegetal libera generosamente naquele momento. 

O Desconhecido para em uma esquina buscando orientar-se. Pergunta-

se: onde estou? “Por alguns segundos interroga as fachadas das casas, que 

nada lhe dizem” (1957, p. 173). Faz uma volta, quase entrando em pânico, 

porém avista as torres da Catedral e isso o tranquiliza, sabe agora onde está. 

Lembra-se de que, nas manhãs de domingo, costuma vir à missa a pé e assim 
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será fácil encontrar o caminho de volta ao lar. Acelera o passo, animado por 

uma esperança: 

 
Decerto ela voltou. E por que não? Não é rancorosa, tem senso 
comum, detesta as atitudes dramáticas. Para ela nada é irremediável, 
definitivo, irreparável. Sim. Pode ter-se arrependido e voltado durante 
a noite (1957, p. 174). 
 

 Ao pensar nisso, imagina que, se tal ocorreu, ela estará agora em casa, 

aflita, sem dormir, esperando por ele. Mas, que horas são? Olha o pulso e vê 

os ponteiros do relógio parados. O vidro e o mostrador partidos. Lembra-se de 

que, no momento em que rasgou a carta de despedida da esposa, bateu o 

relógio na quina do consolo. Vem-lhe um desespero e pensa que se iludiu ao 

cogitar a ideia de que ela voltou para casa. Pensa no que as pessoas dirão: 

“Estão vendo aquele sujeito que ali vai? É Fulano, pobre diabo! A mulher o 

abandonou” (1957, p.174). Imagina o resultado desses comentários no 

trabalho, no clube, em toda a parte. Conhecidos do casal dirão que ela 

provavelmente está vivendo com um amante e que todos estão sabendo do 

fato, à exceção do marido. 

 Sente ódio, a cabeça lhe dói, conclui que os bandidos que o atacaram 

na noite anterior devem ter machucado seu crânio. Solta uma imprecação 

contra eles. Começa a sentir pena de si mesmo e um desejo de aconchego, de 

conforto e de carinho toma conta de seu corpo. Imagina-se chegando a sua 

casa e contando tudo à esposa: “Não sei o que me aconteceu, querida. Só sei 

que andei perdido pela noite. Pelo amor de Deus, não me abandones!” (1957, 

p. 175). Nessa parte do texto, ocorre um diálogo, mesmo que mental, entre os 

antagonistas, esposa e marido, e uma dramatização da vida amorosa dos dois. 

Mais uma vez, o regime noturno sintético se apresenta na novela Noite com 

suas características. 

 O “homem de gris” pensa em apressar o passo, porém muda de ideia. O 

melhor seria ir devagar, assim retardaria o momento da decepção. Vê um 

cachorro que busca alimento em uma lata de lixo em frente a um restaurante. 

Mas toda sua atenção se foca na mulher que ocupa seus pensamentos: “E leva 

algum tempo para perceber que a melodia que agora envolve essa esfumada 

figura não pertence apenas ao mundo de suas lembranças: vem de fora, anda 

também no ar da madrugada” (1957, p. 175). 
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 Pergunta-se quem estaria tocando àquelas horas, olha em volta, mas 

não vê ninguém. Pensa que deve ser alguém que acordou feliz em uma 

daquelas casas e resolveu tocar uma valsa para o dia que estava nascendo: “A 

musiquinha parece contar uma história, dizer alguma coisa que ele se esforça 

por entender, como se um amigo invisível estivesse a falar-lhe em surdina 

numa língua remota e quase esquecida” (1957, p. 175-6). Assim, a 

musicalidade, elemento do noturno sintético, aparece novamente na narrativa: 

 
Percorre alguns metros, embalado pela valsa, momentaneamente 
olvidado de suas feridas, e, ao chegar à primeira esquina, avista um 
homem todo de branco sentado num banco da praça fronteira, a 
soprar uma gaitinha. Atravessa a rua na direção do desconhecido, 
enfeitiçado pela música, e para à beira da calçada, diante dele. O 
homem parece não dar pela sua presença. Tem os olhos cerrados, a 
gaitinha sumida entre o negror das barbas e a palidez das mãos 
(1957, p. 176). 
 

 Há dois aspectos curiosos no trecho acima transcrito: Primeiramente, o 

fato de o narrador se referir ao “homem de branco” como “desconhecido”. Mas, 

seria desconhecido para quem? Para o “homem de gris”? Pensamos que não, 

pois, como o tocador de gaita o estava acompanhando por toda a noite, o 

próprio “homem de gris” já o considerava “um amigo”, o “único amigo”, como 

confessara à prostituta Ruiva. Talvez isso ocorresse pelo fato de o “homem de 

gris” estar confuso e não se lembrar do que ocorrera durante a jornada noturna. 

O outro detalhe que merece comentário é “o negror das barbas”, pois o 

“monge” veste-se todo de branco e as próprias mãos são pálidas, sugerindo 

que a cor de sua pele também o seja, mas as barbas são negras, o que 

provoca um contraste. Barbas negras sugerem juventude, ou, pelo menos, que 

ele não é velho. Mas onde e como teria adquirido a sabedoria que denota em 

suas atitudes? Ele se porta como guia, mesmo que, na maior parte das vezes, 

tenha ido atrás do Desconhecido, e não na frente, como acontece com a 

maioria dos guias, e assim como ocorreu com Virgílio e Dante na travessia pelo 

Inferno da Comédia. Por outro lado, no momento matinal da narrativa de 

Veríssimo, o “homem de branco” se encontrava à frente do “homem de gris”, 

porque este teve que percorrer alguns metros para encontrá-lo. O negror das 

barbas confere uma parte escura em toda a sua brancura, ou seja, o tom claro 

não “preenche” todo o ser, que, em sua totalidade, apresenta a união dessas 
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partes, representando o ciclo, que é outra característica do regime noturno 

sintético. 

 Os passarinhos estão adormecidos nos galhos das árvores, no centro da 

praça um anjo de bronze com as asas abertas parece querer levantar voo. 

Esse anjo lembra outro que aparece no conto “Sonata”, em que um anúncio de 

um periódico da cidade, datado de abril de 1912, solicita um professor de piano 

para lecionar moça de família, que mora em uma casa antiga, com um anjo 

triste no jardim.10 A solicitação muda totalmente a vida do professor de piano 

que se apresenta para preencher a vaga. Curiosamente, ele mora na mesma 

cidade, mas sua vivência ali se passa vinte e oito anos depois do fato veiculado 

no jornal, e que o protagonista do conto consulta numa biblioteca, na sessão de 

periódicos antigos. Mesmo assim, ele vai ao encontro do endereço anunciado e 

surpreende-se com o que lá encontra. O anjo aparece nesse momento: 

 

Quando dei acordo de mim, estava parado diante dum velho portão 
de ferro em cujo frontão se via uma placa com o número 25. Espiei 
por entre suas grades e avistei, no fundo dum jardim apertado entre 
duas enormes casas de apartamentos, uma vivenda colonial de 
fachada caiada e janelas azuis. A poucos passos de sua porta 
central, debaixo duma paineira florida, cismava um anjo de bronze, 
sentado numa pedra na atitude do Penseur de Rodin. O anjo triste! 
Veio-me então um contentamento indescritível, uma espécie de 
orgulho por verificar que ainda havia no mundo alguém que prezava o 
passado e resistia à tentação do lucro, recusando-se a vender aquela 
propriedade aos insaciáveis construtores de arranha-céus (1957, p. 
216, grifo do autor). 
 

 O anjo da praça de Noite está com as asas abertas, prestes a voar. Já o 

anjo de “Sonata”, também feito de bronze, está sentado numa pedra, numa 

atitude de pensador, ou seja, não está com intenções de voar naquele 

momento, e é classificado pelo narrador como “anjo triste”. Em Noite, o 

narrador não menciona o estado de espírito do anjo. O “homem de branco” 

está a tocar sua gaita e o “homem de gris”, apesar de eufórico por causa do 

provável encontro com a esposa, fica triste por alguns momentos, ao imaginar 

que aquele vagabundo com aspecto de santo ou profeta está ali porque dormiu 

ao relento, não possuindo, assim, uma casa, ou foi abandonado por alguém.  

 Dois arquétipos relativos aos regimes de imagens se cruzam nesses 

trechos das obras de Veríssimo: o anjo (símbolo diurno) e o Messias (como 

                                                           
10 Cf. anexos no final deste trabalho. 
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depreendemos que o “homem de branco” seja, dadas as características que o 

Desconhecido atribui a ele − “vagabundo com aspecto de santo ou profeta”, 

pertencente ao simbolismo do noturno sintético). Assim, vê-se na manhã do dia 

que nasce, ainda sob os auspícios da noite que termina, uma situação que 

funciona ao “ritmo” de uma simbólica completa. 

 O Desconhecido sente um aperto na garganta, aflição e lágrimas lhe 

brotam dos olhos, o que faz submergir a praça e afogar o “homem de branco” e 

o anjo diante de sua visão: 

 
Entrega-se, então, ao esquisito, abandonado prazer de chorar, 
lembrando-se dos tempos de menino quando, sempre que chorava, 
acabava por entreter-se com a ideia de que não era por causa das 
lágrimas que sua visão se turvava e sim porque ele havia descido às 
profundezas do mar (1957, p. 176). 

 
 O “homem de gris”, no percurso que leva ao retorno da memória, fica 

num constante movimento “para frente e para trás”, rumo ao passado e 

voltando para o presente, tentando agora, que está indo para casa, saber qual 

será o futuro, ou seja, como ficará o relacionamento com a esposa e o 

desdobramento social desse vínculo. 

Assim, ele vai rumo a suas lembranças: “Dedos brancos sobre o teclado 

dum velho piano. ‘Agora o meu filho vai ficar quietinho pra mãe tocar uma 

música bonita’. As teclas amareladas tinham um cheiro seco e antigo” (1957, p. 

177, grifos do autor). Reaparece o piano, instrumento fundamental em “As 

mãos de meu filho”, conto sobre uma mãe que se esforça no trabalho de 

costureira para tornar o filho um famoso pianista. Em “Sonata” e Clarissa 

ocorre também a presença desse instrumento musical. Transcrevemos abaixo 

um trecho do primeiro romance do autor cruzaltense em que aparecem um 

gramofone e um piano. Mais uma vez, Amaro tenta acabar seu noturno: 

 
Da casa vizinha vem o som dum gramofone. Uma ideia ... 
− E se eu tentasse terminar o meu noturno? 
Volta-se devagar e aproxima-se do piano. 
Lá embaixo, na sala de refeições, o relógio bate o seu quarto de hora 
Westminster. Amaro reproduz no piano, com um dedo só, a 
musiquinha familiar do relógio.  
Vamos ao noturno (1976, p. 35). 
 

 Durand (2002, p. 347) esclarece que uma das primeiras manifestações 

da imaginação sintética, e que dá o tom à estrutura harmônica, é a que faz o 

suporte à imaginação musical. A função essencial da música, segundo o 
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antropólogo, é a de conciliar os contrários e também de dominar a fuga 

existencial do tempo.  

 O Desconhecido continua a caminhar, esforça-se por não pensar no 

rumo que tomará sua vida. Mas três tias lá estão num canto do casarão, 

guardado na memória, cochichando. E ele pensa: Que querem? Que dizem? 

Maria, a mãe do “homem de gris”, e suas três irmãs formam uma tétrade 

feminina. As três mulheres não se casaram e nem tiveram filhos, e, talvez por 

isso, vivem infelizes atormentando a vida matrimonial da irmã. Morando na 

casa dela e na companhia de seu marido e do filho, podem presenciar a vida 

íntima do casal e saber-lhes os segredos e as infelicidades. Maria casou-se, 

tem filho e parece estar também infeliz. Dessa forma, a união com um homem 

e a constituição de uma família como “mandam” os preceitos sociais e cristãos 

poderiam ser sinônimo de felicidade? 

O Desconhecido chega, no presente, à extremidade de uma calçada e 

volta a cabeça para trás, vê o “homem de branco” caminhando na sua direção: 

“Os passarinhos já não cantam nas árvores desta praça, mas nas laranjeiras 

do quintal de sua infância” (1957,p. 180). Lembra-se de um dia quando o pai 

entrou no escritório e fechou a porta. Uma das tias disse: “Começou.” (1957, p. 

180, grifo do autor). Ouviram, por muito tempo, a tosse e o pigarro do chefe da 

família. Ao sair, mais tarde, seu hálito cheirava a álcool e em cima da 

escrivaninha ficaram várias garrafas vazias. As três velhas sacudiram a 

cabeça: “Pobre da Maria. Merecia outra sina” (1957, p. 180, grifos do autor). 

Ele quer evitar essas lembranças, mas não consegue. 

O regime noturno do imaginário, em sua face sintética, revela-nos uma 

tentativa complexa de “conservar os contrários no seio da harmonia cósmica” 

(DURAND, 2002, p. 355). Isso transparece na relação entre o “homem de gris”, 

o “homem do cravo vermelho”, o corcunda e o “homem de branco”. Eles 

formam uma tétrade masculina em correlação à tétrade feminina (Maria, mãe 

do Desconhecido e suas três irmãs solteironas) e esse sistema de relações 

toma a forma de um drama. Os quatro elementos do grupo masculino convivem 

durante certo tempo, e esse convívio tem altos e baixos. As duas aves 

noturnas não denunciam o “homem de gris”, ao contrário, se aproveitam dele. 

Reclamam da presença do “homem de branco”, mas não o impedem de 

continuar seguindo-os. Também não evitam que o Desconhecido se vá na 



64 
 

manhã seguinte, pois acreditam que ele voltará à convivência noturna com 

eles. O mestre, o nanico, a Ruiva e o Passarinho, assim como o Vaga-lume, 

preferem o horário noturno para exercer suas atividades. Durante o dia 

dormem.  

No fim da novela Noite, o dia amanhece. A memória do Desconhecido 

está retornando numa manifestação de cura da amnésia. O “homem de 

branco”, cumprindo sua função de guia, o entrega na porta de seu lar. E, ao 

ouvir barulhos no andar de cima, o marido, que se julgava abandonado, 

acredita que a mulher voltou e corre para encontrá-la, proferindo seu nome: 

Maria. O mesmo de sua mãe, a quem o pai maltratou, e cujo exemplo o filho 

seguiu, até ver-se perdido e arrepender-se de seus atos. Dessa forma, 

podemos imaginar aí o fechamento de um ciclo. O assassino que matou a 

mulher a facadas se entregou à polícia, conforme informa um jornal matutino. A 

felicidade do casal de protagonistas é uma promessa que fica no ar, pois a 

narrativa termina em aberto. O passado do homem que recuperou a memória 

poderá descansar nos recônditos do inconsciente, pois os traumas recalcados 

foram, provavelmente, superados. A fauna humana noturna e aviltada se 

recolheu ao seu mundo, até que, novamente, algum membro da sociedade, 

dita padrão, resolva invadir-lhes os domínios.  

 

3.2. A ciência das cores 

 Durand, quando fala das cores, ao tratar do regime noturno da imagem, 

assegura que “enquanto os esquemas ascensionais tinham por atmosfera a 

luz, os esquemas da descida íntima coloram-se da espessura noturna” (2002, 

p. 220). A seguir, ele acrescenta:  

Enquanto as cores, no regime diurno da imagem, se reduzem a 
algumas raras brancuras azuladas e douradas, preferindo aos 
cambiantes da paleta a nítida dialética do claro-escuro, sob o regime 
noturno toda a riqueza do prisma e das pedras preciosas vai se 
desenvolver (2002, p. 220, grifo do autor). 

 

 Outro pesquisador a se deter na problemática das cores é René-Lucien 

Rousseau − jornalista, repórter e crítico de arte francês – autor de A linguagem 

das cores (1995). Ele afirma que a Natureza parece apresentar os fenômenos 

numa ordem dispersa, mas que podem ser “classificados de acordo com uma 
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hierarquia de valores e a seguir comparados entre si” (1995, p.11, grifos do 

autor). Mas, para que esses fenômenos sejam visualizados, é preciso que os 

observemos em suas formas biológicas e psíquicas, ou seja, que estejamos 

dispostos a adentrar esses mundos e a conhecer seus mistérios. 

O trabalho realizado por R. L. Rousseau sobre as cores partiu, como 

afirma o próprio autor, sem ideias preconcebidas do exame comparado entre 

elas, sendo conduzido pela lógica a redescobrir os valores simbólicos 

tradicionais associados a cada um dos valores do prisma. Valores esses que 

nos foram transmitidos através dos séculos pelas diversas civilizações e 

religiões. A cada cor ele atribuiu um sentido que passa pelos significados físico, 

psíquico e espiritual: 

 
Se acreditarmos em Heráclito, os sacerdotes do Egito dos faraós 
tinham três modos de exprimir seu pensamento, onde cada palavra 
tomava um sentido próprio, figurado ou transcendente, de acordo 
com a aplicação da doutrina de Tot-Hermes que afirmava que uma lei 
única rege simultaneamente o mundo natural, o mundo humano e o 
mundo divino (1995, p. 12, grifos do autor). 

 

 R. L. Rousseau procurou demonstrar esta lei única. Em analogia com 

pressupostos teóricos por ele enunciados, tentaremos compreender a 

simbologia das cores que são apresentadas na novela de Veríssimo − 

independentemente do fato de o autor ter tido ou não uma intenção consciente 

de utilizá-la −, pois nos chamou a atenção o fato de serem atribuídas 

colorações aos personagens da narrativa como uma maneira de ressaltar-lhes 

as qualidades pessoais, e também aos ambientes. 

 

3.2.1. Vibrações coloridas de uma noite  

 No momento em que o Desconhecido chega ao café-restaurante, a luz 

fluorescente que ilumina a sala quadrada e ampla, imprime às feições dos 

indivíduos presentes uma lividez arroxeada. 

 

Uma mulata ainda moça, de fartos seios e ancas, duas largas rosas 
de rouge nas faces, os beiços cobertos duma espessa camada de 
batom – dum vermelho a que a luz ambiente dava uma tonalidade 
violácea, vagamente sugestiva de putrefação (1957, p. 24).  
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 Essa mulher é mais uma das criaturas do ambiente viciado e noturno, e 

a sugestão a um vago estado de putrefação diz respeito a sua vida desregrada, 

que a leva a uma progressiva decomposição, e remete para uma constante na 

obra de Veríssimo, que é a problemática do apodrecimento em vida, e que está 

presente também em seu último romance – Incidente em Antares – em que os 

cadáveres descem à praça da cidade para fazer o julgamento dos vivos. 

Outros personagens que estão ligados às cores são o mestre, que 

também é chamado de “homem do cravo”, e o Desconhecido, denominado 

“homem de gris”. Nessa relação entre as cores, podemos sugerir certas 

interpretações. Gris é uma cor entre o branco e o preto, ou seja, o cinza, que 

se coaduna com o estado de espírito do homem sem memória, que oscila 

entre a claridade e a penumbra no tocante à problemática da própria 

identidade, não conseguindo fixar-se entre aquilo que passou e o que está por 

vir. Além disso, há uma ambiguidade a respeito de seus atos e sentimentos, 

pois tem dúvidas sobre se matou sua mulher, se roubou o dinheiro que está 

em sua carteira ou se conseguirá lembrar-se de seu passado ou não. A partir 

do retorno das lembranças, ele poderá situar-se no eixo de sua existência, se 

é um ser da noite (definido pela cor escura) ou se é um indivíduo diurno 

(definido pela cor clara). Quando está sem memória, caminha pela noite 

tenebrosa em companhia de dois seres de hábitos essencialmente notívagos. 

Devido à angústia que o assola, sente-se um morto-vivo, por isso o traje cinza 

lhe cai bem. 

 No que concerne ao “homem do cravo”, a cor da flor que leva presa à 

lapela é fornecida no seguinte trecho: “O homem do cravo vermelho descerrou 

os lábios num sorriso urbano, deixando à mostra os dentes um pouco salientes, 

amarelados e pontudos, com algo de desagradavelmente canino [...]” (1957, p. 

37, grifo nosso). Essa descrição volta a enfatizar o caráter animalesco de 

algumas personagens do ambiente noturno. 

 R. L. Rousseau (1995) descreve o vermelho como “símbolo da vida 

ativa, da vida pródiga, termina no preto, como se uma fatalidade que pesa 

sobre todas as coisas fizesse que, em sua última expressão, elas devessem se 
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transformar em seu contrário” (1995, p. 68). Como constata o autor, essa 

passagem do vermelho ao preto pode ser observada no processo de 

amadurecimento dos frutos, na evolução dos astros e nas combinações 

químicas.  

A flor que o mestre carrega na botoeira do jaquetão chama a atenção 

para a cor que é símbolo e expressão do Eu, assim como da sexualidade 

masculina. Segundo R. L. Rousseau, Adão é o fogo e o espírito (vermelho). O 

ato de delinquir contra Deus representa o pecado do orgulho, a queda do 

espírito na matéria. Esse relato é o mesmo, na sua essência, daquele que nos 

fala da rebelião dos anjos. Lúcifer (portador da luz), o mais belo anjo do 

Senhor, que desejou ser Deus, é o rebelde, o orgulhoso que “quis 

individualizar-se em excesso, viver para o ‘Eu’ e pelo ‘Eu’” (1995, p. 57).  

Em consonância com o cravo vermelho, a gravata do mestre é de cor 

grená, nuança do vermelho. Seu traje é de sarja azul-marinho, coloração 

aparentada com o preto, que sugere os seguintes aspectos: 

 

[...] o azul-escuro apresentado, por exemplo, pelas águas do 
Mediterrâneo num belo dia luminoso, evoca símbolos em conexão 
estreita com o preto [...] KRISHNA, encarnação de VISHNU, ou 
Sabedoria divina, [...], tinha o corpo de cor azul-celeste. No entanto, 
seu corpo se tornava azul-escuro ou negro quando baixava à 
condição humana e sofria as tentações (1995, p. 45-6, grifos do 
autor). 

 

 O vermelho é a cor do fogo e do sangue e, no seu aspecto negativo, é a 

cor luciferiana. O “homem do cravo” é um sedutor e um cáften que utiliza a 

lábia para convencer as pessoas de que devem agir como ele deseja. Ele tem 

uma rede de contatos na sociedade e, por meio deles, procura se munir de 

informações e influências a ponto de poder decidir sobre o que fazem ou 

deixam de fazer esses indivíduos.  É dessa maneira que ele se assemelha à 

figura do diabo, que, em diversas narrativas, apresenta-se como figura 

simpática e sedutora, oferecendo muitos prêmios àqueles que se bandearem 

para o seu lado. Mas, todos esses benefícios têm um preço, que pode ser 

muito alto para se pagar, dependendo daquilo que for exigido em troca, que 
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pode ser a venda da alma. Assim, detectamos aqui a presença do mito 

faústico. 

  O vermelho se transmuda em preto, ou seja, os tons vermelhos da flor e 

da gravata se destacam no traje azul-marinho, que é aparentado com o preto. 

Deduzimos, portanto, que essa criatura vampiresca, por meio da tentação 

representada pelos benefícios que oferece, está associada à perdição e à 

corrupção que assolam o ambiente noturno. Dessa maneira, o traje com que se 

apresenta no café-restaurante e os acessórios que usa condizem com o teor de 

suas intenções, pois se mostra numa “elegância exagerada de ator” (1957, p. 

36). Ao querer parecer simpático e amistoso, quer seduzir e conduzir para o 

mal. Ele sucumbiu à tentação e deseja que aqueles que dele se aproximem 

façam o mesmo. 

 O ambiente no café-restaurante é multicor, como o próprio nome 

“Girassol dos oceanos” indica, pois ele é composto pela designação da flor 

amarela que se volta para o sol, que é da mesma cor, e do oceano, que pode 

se apresentar azul, verde ou em tons escuros.  Assim, “andava no ar um 

nevoeiro azulado feito da fumaça que se escapava da cozinha e da que subia 

dos cigarros” (1957, p. 39). Outra personagem que chama a atenção no local é 

o “homem de branco”:  

 

Foi nesse instante que o Desconhecido voltou a cabeça e a atenção 
para o homem que estava sentado sozinho a uma das mesas 
próximas, e cuja presença ele até então só sentira dum modo 
nebuloso, através duma imprecisa mancha esbranquiçada (1957, p. 
50). 

Aquele homem trajado de camisa, calças e alpargatas brancas parecia 

um profeta antigo. Ele transmitia um sentimento de paz, que fez com que o 

Desconhecido se apercebesse de que “finalmente encontrava um amigo” 

(1957, p. 51), o que as “aves noturnas”, que estavam tomando posse de sua 

vida, definitivamente não eram.  

O branco, segundo R. L. Rousseau, a rigor, não é uma cor, “mas a 

reunião de todas as cores, desde que estas sejam cores-luz” (1995, p. 107, 

grifo do autor), pois a sua decomposição resulta nas do espectro. Como ele 

comporta as sete tonalidades do prisma, “os antigos fizeram do branco o 
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emblema da divindade” (1995, p. 107). É, ainda, segundo o autor francês, a 

cor da ciência divina e do conhecimento integral, evocando as ideias de 

sabedoria, pureza, castidade e virgindade.  

Assim, o “homem de branco”, que contrasta com o ambiente em que as 

cores ocorrem em profusão em seu aspecto negativo, está associado, em 

decorrência do branco que veste, àquilo que representa: é uma espécie de 

monge, de guia, de condutor de almas no percurso infernal. 

No episódio do velório, a cor amarela configura o elemento opressivo. 

Isso se dá no momento em que o corcunda e o mestre adentram a casa de um 

morto para cumprimentar seus familiares, como se fossem velhos amigos: 

 

O Desconhecido seguia-os. A cabeça agora lhe doía com mais 
intensidade, as têmporas latejavam, e o calor ambiente, o aperto, a 
proximidade desagradável daquelas caras cujas feições mal 
distinguia à luz amarelenta da lâmpada nua, o contato daqueles 
corpos que transpiravam, o cheiro de cera derretida mesclado com o 
de suor humano e com o aroma de flores – tudo isso contribuía para 
aumentar-lhe a aflição, o estonteamento, a miséria (1957, p. 62, grifo 
nosso). 

 

 A presença de elementos que dizem respeito ao tato, à visão e ao olfato 

é pertinente à descrição que o autor faz daquele ambiente onde a morte se faz 

presente. O amarelo é, de acordo com R. L. Rousseau, a cor do Verbo. Sendo 

a cor do Sol e do ouro, seu caráter luminoso o aproxima da inteligência e do 

coração. A simbólica religiosa o vê como a Ação, uma Ação que se torna 

conceito, e por isso, é o Verbo ou a palavra divina. 

 Mas, assim como as outras cores examinadas pelo autor francês, o 

amarelo tem um significado ambivalente, pois o ouro e a luz têm ainda um 

sentido infernal: “O ouro e o amarelo, como símbolos da luz, podem se tornar 

símbolos do orgulho” (1995, p. 104). Por isso, podem representar a separação 

do homem em relação a Deus. A simbologia do ouro que representa a riqueza 

espiritual pode se degradar e passar a um sentido diabólico, exprimindo 

riqueza material.  

O enxofre, de acordo com R. L. Rousseau, é uma substância de cor 

amarela, sendo citada na Bíblia como o instrumento da cólera de Deus. Satã, 

de acordo com o folclore, é associado aos vapores sufocantes do enxofre, 
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produto dos vulcões, que vem das camadas subterrâneas, ou seja, das regiões 

mais próximas de onde se imagina que o inferno se localize. 

O amarelo é a cor da urina e dos excrementos humanos, outra 

constatação do autor de A linguagem das cores. Na cena do velório mostrada 

em Noite, há pessoas que transpiram e o suor é outra secreção humana. O 

local apertado, cheio de pessoas e sob a luz de uma lâmpada de cor amarela, 

que deveria torná-lo ainda mais quente e triste, exacerba no Desconhecido o 

sentimento de aflição e de miséria, aumentando-lhe a angústia por não saber 

quem é. Ali também há flores, que, por seu perfume e cor, costumam trazer 

alegria, mas, naquele contexto, o efeito delas é outro, seu odor, mistura-se ao 

do suor e da cera derretida e impregna-se no ambiente, tornando a sensação 

olfativa mais pungente. O tato, a visão e o olfato estão ressaltados para 

mostrar o caráter opressivo do local. 

Mais à frente, no decorrer do percurso citadino e noturno, o “homem de 

gris” encontra-se na casa da “madama” em companhia do mestre e do nanico; 

também está presente um senhor que é comendador, e está à espera de uma 

mulher que seduzirá à custa de seu dinheiro e influência.  

Ao saber que uma moça estava sendo aguardada, o Desconhecido 

profetiza que ela não virá, exasperando o comendador e o mestre. Seu 

pressentimento se dá em razão de uma visão que o acomete: 

 

Nem ele mesmo sabia ao certo por que pronunciava aquelas 
palavras, por que não guardava para si mesmo aqueles pensamentos 
absurdos. Em sua mente uma moça estava reclinada sobre o berço 
onde dormia um menino. E – curioso! – o menino era ele, a moça, 
sua mãe. E agora tinha a impressão – e isso lhe dava um 
constrangimento, uma vergonha! – agora lhe parecia que sua mãe 
vinha àquela casa para dormir com o comendador... (1957, p. 104). 

 

 O protagonista imagina ainda que o “homem de branco”, como está 

sempre a acompanhá-los pela noite, poderia salvá-la, não permitindo aquele 

sacrilégio, ou seja, mais uma vez atribui ao tocador da gaitinha a função de 

anjo, salvador e protetor. Mas, depois de uma longa espera, soa a campainha 

da porta e a “madama” encaminha-se para o corredor:  

Quando a madama voltou acompanhada duma mulher, [...] o 
Desconhecido pôs-se a mirá-la com uma fixidez pasmada, como se 



71 
 

jamais houvesse visto uma fêmea em toda a sua vida. Era uma 
rapariga muito nova, estava metida num costume de linho azul-
celeste. Ao lado da madama, parecia alta. O rosto era oval, a pele 
trigueira, os cabelos escuros, os olhos claros, a boca polpuda, os 
ombros largos, as ancas escorridas, as pernas esbeltas (1957, p. 
112-3). 

 

Ao entrar na sala e ficar diante do corcunda, por quem sente piedade e 

repugnância, ela sorri para o Desconhecido, que não tira os olhos dela. Ele 

pensa na mulher esfaqueada, e, motivado pelos traumas de infância, sente 

desejos de gritar para a recém-chegada que não entre no quarto, pois será 

assassinada. A moça contempla-o intrigada. 

 O traje de cor azul-celeste − à semelhança daqueles usados por outros 

personagens, como o do mestre, o do corcunda e o do próprio Desconhecido − 

é um elemento que evidencia aspectos de sua personalidade. Naquele 

ambiente, embora discreto, fino e bem organizado, a jovem é uma presa a 

serviço de interesses nefastos. Há algum motivo para ela estar ali, pois não é, 

seguramente, uma prostituta. Antes de sua chegada, o mestre declarara ao 

comendador: “não pense que foi fácil convencer a moça. [...] ela é casada... Se 

está demorando decerto é porque antes de sair teve de fazer o filho dormir. [...] 

O marido anda viajando” (1957, p. 101-2).  

 O azul é a cor que, em sua nuança celeste, tinge o costume da recém-

chegada à casa da “madama”. Além disso, sua roupa é de linho. A planta que 

dá origem a esse tecido é uma herbácea cuja flor também pode ser azul. O 

tecido é do mesmo tipo do utilizado para envolver Jesus após a crucificação: 

“Tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho com aromas, 

conforme é o costume de sepultar dos judeus” (João 19, 40). A cor que é 

considerada a cor do céu, está associada, segundo R. L. Rousseau, à ideia de 

elevação, de leveza, de conexão com locais inacessíveis ao corpo humano, por 

não possuir asas. Sendo a cor da pureza, também está ligada à sabedoria. 

O texto evidencia a relação da moça de olhos claros e vestido azul 

celeste com a pureza e a elevação de espírito, a despeito do ambiente e da 

situação em que se encontra.  Ela parece ser portadora de uma dignidade 

maior que o ato carnal clandestino pudesse macular. Chama a atenção o fato 
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de o Desconhecido a confundir com sua própria mãe, desejando gritar que não 

entre no quarto porque vai ser assassinada.  

Apesar das circunstâncias, o “homem do cravo” associa a moça a um 

trecho do Primeiro Canto dos Cânticos bíblicos, Anseios de amor11. Segundo 

Jung, o estágio mais elevado do desenvolvimento da anima – personificação 

do feminino no inconsciente masculino – é “simbolizado pela Sapiência [...] a 

sabedoria que transcende até mesmo a pureza e a santidade, como a 

Sulamita dos Cânticos de Salomão” (JUNG apud FRANZ, 1964, p.185). Mais 

uma vez, o mestre surpreende, pois mesmo sendo portador de aspectos 

diabólicos e vampirescos, é conhecedor dos ensinamentos bíblicos. Fato 

explicado, pois ele passou vários anos num seminário e só não foi ordenado 

porque dele foi expulso. 

O narrador não esclarece por que motivo, como uma pomba sacrificada 

a Vênus, se consumará o sacrifício da moça. Cogitamos acerca da 

possibilidade de ela, se tudo correr bem, voltar para sua rotina, sem que outras 

pessoas saibam o que ocorreu na casa da “madama”, e, com o dinheiro ou 

benefício obtido, resolver seu problema, associado a alguma necessidade 

urgente. 

A seguir, vamos nos deter no cabaré do Vaga-lume, assim apresentado 

pelo mestre ao “homem de gris”: 

 

− Você vai conhecer agora uma espelunca interessante, uma boîte de 
nuit de terceira ou quarta classe. O proprietário é um dos 
homossexuais mais antigos da cidade. Um veterano ou, melhor dito, 
um clássico. O nanico quer divertir-se numa casa onde haja 
mulheres, música e bebida, tudo isso temperado com uma pitada de 
sordidez. Não vejo melhor lugar que o cabaré do Vaga-lume. (1957, 
p. 131, grifo do autor). 

 

                                                           
11 Em nota de rodapé da edição da Bíblia Sagrada, referida no final deste trabalho, o Primeiro 

Canto em seus versículos de 2 a 4 é um diálogo entre a noiva e as donzelas de Jerusalém. O 
coro, com a função de comentarista, introduz o tema do amor. A noiva, evocando a presença 
do amado, suscita, em si mesma e nas ouvintes, arroubos de amor. No ritual do casamento o 
noivo é coroado com diadema, sendo, por isso, intitulado “rei”.  
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 O local funcionava numa casa velha, e na entrada havia um letreiro de 

neônio verde cujos dizeres em letra cursiva eram: Ao Vaga-lume. Antes dos 

três companheiros entrarem na boate, o Desconhecido viu o “homem de 

branco” na calçada deserta, e isso o fez sorrir. A decoração daquele ambiente 

era composta pelos seguintes adereços: no corredor de entrada, guirlandas de 

papel verde presas no teto, e cortina dum amarelo berrante de madeira no 

acesso ao salão principal. Havia uma pequena pista circular, em cujo contorno 

estavam as mesas para os frequentadores do local, que possuía uma orquestra 

composta por piano, clarineta, pistom, contrabaixo e bateria.  Ela tocava com 

estridência, o que parecia aumentar o calor da boîte de nuit, que, à semelhança 

do ambiente da casa onde se realizou o velório, também era opressivo. “Tocos 

de vela ardiam, metidos nos gargalos de garrafas, sobre a toalha xadrez das 

mesas. O ar estava saturado da fumaça dos cigarros, dum bafio de álcool e do 

calor daqueles corpos em combustão” (1957, p. 132). As paredes eram 

caiadas, e repletas de desenhos de mulheres seminuas ou nuas, que foram 

feitos pelo nanico em diversas noites. Havia ali um ventilador que não 

conseguia cumprir sua função. Veríssimo esmera-se na descrição dos detalhes 

do cabaré e do seu proprietário: 

A luz duma vela batia em cheio no rosto do proprietário do cabaré – 
um rosto envelhecido, com fundas rugas que partiam das aletas do 
nariz e desciam até o queixo pelos lados duma boca polpuda e 
obscenamente sugestiva. E o que havia de mais horrível naquela 
cara é que ela estava pintada, tinha rouge nas faces, baton nos 
lábios, rímel nos cílios que piscavam sobre os olhos agrandados pela 
beladona. Na cabeça em forma de pera negrejava um chinó de seda. 
O homem sorria para os clientes um largo sorriso de dentes postiços 
(1957, p. 133).  

 

 A beladona, que é responsável pelo efeito de “olhos agrandados”, é uma 

planta encontrada em solos úmidos, principalmente à beira de rios, florestas 

fechadas e lagos.12 Os dados fornecidos em nota de rodapé e na citação 

                                                           
12 Carolus Linnaeus, no ano de 1700, denominou esta planta de Atropa Belladonna. Isso se deu 

porque ele tinha conhecimento que mulheres italianas utilizavam o extrato dessa planta nos 
olhos para dilatar suas pupilas e ressaltarem sua beleza. Belladonna, em italiano, significa 
mulher bonita. A planta também era utilizada no antigo Egito como antiespasmódico e 
estimulante cardíaco e respiratório. Atropa vem de Atropos, que, segundo a mitologia grega, 
era a divindade responsável pela morte das pessoas, sendo uma das três parcas que 
controlavam o destino. Uma era responsável pelo nascimento, outra pelo prolongamento da 
vida e Atropos pelo corte do fio da vida. A beladona foi usada também por feiticeiros e bruxas 
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anterior têm a intenção de evidenciar características da personalidade do 

proprietário do Ao Vaga-lume. E assim, perguntamos: será que poderíamos 

classificá-lo de bruxo? O “homem do cravo” o qualifica como um encanto de 

criatura. Sua estatura era mediana, trajava, inicialmente, uma roupa de alpaca 

azul-elétrico, até sair pela porta do fundo do salão. Ele volta à sala agora com 

um terno de tropical cor-de-rosa. “Era linguinha e tinha a voz duma fluidez de 

pomada. [...] Vinha do dono do cabaré uma ativa fragrância de água de 

lavanda. De perto, sua cara era ainda mais horrenda, pois por baixo da pintura 

podia-se perceber a pele dum cinzento flácido” (1957, p. 142). Em seguida, ele 

reaparece com uma fatiota de linho esverdeado, ao mesmo tempo em que “o 

cravo da lapela do mestre havia perdido o viço: murchava, ia tomando aos 

poucos uma tonalidade de sangue coagulado” (1957, p. 145). Com certeza, 

isso se deve ao calor que o local emanava, e no qual, à primeira vista, não se 

podia vislumbrar uma janela. 

 O vaga-lume, de acordo com Dicionário Global Escolar de Silveira 

Bueno (2007), é um coleóptero que, em virtude de uma reação entre 

substâncias químicas, apresenta órgãos fosforescentes localizados na parte 

inferior dos segmentos abdominais. O Vaga-lume da novela de Veríssimo é um 

indivíduo homossexual, e suspeito de vender maconha. O letreiro de sua casa 

é feito com gás neônio verde, fato que sugere o aspecto fosforescente do 

inseto, notório por suas emissões luminosas.  

No percurso da noite dentro do cabaré, seu proprietário muda de traje 

diversas vezes: da roupa de alpaca passa a um terno de tropical e por último a 

uma fatiota de linho. Assim, também as cores destas vestimentas vão 

cambiando com o passar das horas: do azul-elétrico ao cor-de-rosa, e 

finalmente ao verde, que é a cor emitida pelos pirilampos. Todos esses tons 

destacando-se contra o cinza da sua pele.  

                                                                                                                                                                          
para a confecção de unguentos, que eram esfregados na pele e nos órgãos genitais para 
causar alucinações e orgasmo. É uma planta venenosa, e, por isso, seu uso é permitido 
somente a pessoas profundamente conhecedoras de suas propriedades, pois pode levar à 
morte de uma forma rápida. Atualmente é utilizada também na homeopatia. 
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 O mestre diz que ele é um invertido, mas que é um educador a sua 

maneira. “Um benemérito, o mártir duma causa condenada” (1957, p. 134). 

Além disso, o homem da flor quer escrever, depois que ficar velho, a biografia 

do Vaga-lume, numa tentativa de reabilitá-lo perante a sociedade. Afirma que, 

a partir de então, as façanhas do dono do cabaré farão parte do folclore da 

região. Talvez essa criatura tão peculiar e noturna seja, de certa forma, um 

bruxo, pois seduz e enfeitiça os frequentadores de sua casa com bebidas, 

dança, mulheres e com a possibilidade da aquisição de drogas. Dessa 

maneira, seu show em Ao Vaga-lume, com música ao vivo e serviço de 

acompanhante deve ser um dos mais completos da cidade em seu gênero. E 

os clientes ainda podem usufruir do espetáculo à parte, que ele próprio 

providencia em suas múltiplas aparições, acompanhando o serviço que está 

sendo oferecido, e se metamorfoseando em trajes e cores pela madrugada 

adentro.   

 O autor cruzaltense usa as cores intimamente ligadas às características 

dos personagens e aos ambientes por ele descritos. Ambientes onde o claro 

(possibilitado pela iluminação artificial) e o escuro, característico da noite, se 

aliam para formar o local adequado ao percurso do Desconhecido. A cor da 

escuridão, o preto, pode desencadear estados de alma depressivos. Para 

ressaltar este efeito sobre o psiquismo, utilizaremos a informação de R. L. 

Rousseau: “A ponte de Blackfriars, em Londres, tinha uma triste fama pelo 

número de suicídios nela ocorridos. Estava pintada de preto. Ela foi repintada 

de verde vivo e o número de suicídios diminuiu em mais de um terço” (1995, p. 

48). Ao final de seu percurso noturno, o “homem de gris” encontra a manhã: 

“Os passarinhos rompem a cantar nas árvores da praça, abafando a música da 

gaita. A luz doura os telhados...” (1957, p. 178). Ao clarear o dia, os aspectos 

coloridos ganharão novas dimensões, mas termina aí, a novela de Veríssimo. 
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4. O INCONSCIENTE EM DUAS PERSPECTIVAS 

é claro 

o escuro 
está por um  
fio 
 
Pio Vargas 
 
 
 

 Compreender o percurso que o homem sem memória faz pela cidade e 

pela noite, só será inteiramente possível, quando procurarmos entender a 

trajetória que ele realiza dentro de seu próprio ser, reencontrando suas 

vivências anteriores, mesclando-as aos fatos da atualidade e sonhando com 

um amanhã, no qual pretende ser feliz, superando as dificuldades psíquicas ou 

não, que o tolhem na busca da realização individual e amorosa. Segundo 

Edgar Pesch 

 
O homem hoje mais do que nunca, procura compreender-se, de 
maneira ainda obscura mas segura e obstinada. Ele se sente isolado 
nas cidades e mais ainda nestas hipertrofias dos “grandes conjuntos”; 
ele sofre sua desumanização no processo de um trabalho 
multifragmentado em que não mais aparece a relação causal entre o 
produtor e o produto. Ele procura se conhecer em seu passado, em 
seu presente e em seu futuro. [...] esta busca [...] é sobrecarregada 
de incidências exteriores a seu objeto, mesmo assim ela se mantém 
como o motor essencial. [...] ela está menos à espera de um 
conhecimento puramente intelectual e é uma avidez, confessada ou 
não, de superar a angústia que há em nós (1983, p.7-8). 
 

  
 Para isso, veremos conceitos de dois grandes estudiosos do 

inconsciente e realizaremos uma aproximação dessas ideias com o corpus de 

pesquisa deste trabalho. 

 

4.1. Freud, o inconsciente e Noite 
 
 

 Sigmund Freud (1856 − Morávia, Império Austríaco; 1939 − Londres, 

Inglaterra) é um marco nos estudos sobre o inconsciente. Suas investigações o 

levaram a perguntar-se: De onde vêm as tendências inconscientes? O que as 

reprime e por quê? Para aonde elas vão uma vez reprimidas? Tantas questões 

o fizeram seguir com seus esforços, esperando encontrar as respostas 

adequadas. 

G01
Caixa de texto
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De acordo com Pesch, no que tange à formulação do conceito de 

inconsciente, a unicidade do eu fora forjada, explícita ou implicitamente, por 

estudiosos da área, como psicólogos e filósofos. Freud, no entanto, estudou a 

questão submetendo-a a métodos científicos: “a unidade do eu é somente 

aparente. Ela é só uma visão subjetiva, que não corresponde de modo algum à 

realidade” (FREUD apud PESCH, 1983, p. 36). 

 Os estudos realizados pelo autor vienense o levaram a concluir que o 

psiquismo funciona em vários planos e que apenas um deles está plenamente 

consciente, e considerou insustentável a pretensão de pensar que tudo o que 

se passa no psiquismo deve chegar à consciência. Freud reitera a ideia de que, 

na psicanálise, é possível declarar que os processos psíquicos são em si 

inconscientes e que a percepção deles pela consciência é comparável à 

percepção do mundo exterior pelos órgãos dos sentidos. Dessa forma, suas 

afirmações se chocaram com as de diversos filósofos, e contra eles teve que 

batalhar para provar a legitimidade de suas teorias. 

 Considerando que a existência do inconsciente está provada, Freud 

certifica-se de que ele fornece informações repletas de lacunas e isso ocorre 

tanto em pessoas consideradas normais quanto naquelas dotadas de 

patologias. Nelas se observam atos psíquicos que, para serem compreendidos, 

necessitam de outros que o consciente não sabe informar, o que pode ser 

verificado nas experiências pessoais diárias.  

 Em seu ensaio Metapsicologia, Freud faz algumas observações sobre o 

conceito do inconsciente na psicanálise. Dentre elas podemos citar: 

 

Uma representação – ou qualquer outro elemento psíquico – pode 
encontrar-se agora presente em minha consciência, desaparecer dela 
no momento seguinte e emergir de novo, sem modificação alguma, 
depois de um intervalo; mas não como consequência de uma nova 
percepção sensorial, senão da lembrança, segundo a expressão 
comum13 (FREUD, 1967, p. 1031, grifos do autor, tradução nossa).  

                                                           
13 Una representación – o cualquier otro elemento psíquico – puede hallarse ahora presente en 

mi conciencia, desaparecer de ella en el momento inmediato y emerger de nuevo, sin 
modificación alguna, después de un intervalo; mas no como consecuencia de una nueva 
percepción sensorial, sino del recuerdo, según la expresión corriente.  
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 A partir dessas constatações, Freud informa que chamará de consciente 

à representação que se encontra presente em nossa consciência e é objeto de 

nossa percepção. E denominará de inconsciente aquelas representações 

ocultas das quais tenha algum fundamento para suspeitar que estejam contidas 

no psiquismo, como ocorre na memória: “Uma representação inconsciente será 

então uma representação que não percebemos, mas cuja existência estamos, 

no entanto, prontos a afirmar, com base em indícios e provas”14(1967, p. 1031, 

tradução nossa).  

O médico vienense afirma também que a ideia inconsciente é excluída 

de nossa percepção aparente por forças vivas que se opõem a sua recepção, e 

que, a repulsa a essa ideia é provocada exclusivamente pelas tendências que 

fazem parte de seu conteúdo, pois: 

 

o inconsciente é uma fase regular e inevitável dos procesos que 
alicerçam nossa atividade psíquica; todo ato psíquico começa por ser 
inconsciente, e pode continuar sendo ou progredir até a consciência, 
desenvolvendo-se segundo tropece ou não com uma resistência 15 
(1967, p. 1033, tradução nossa). 

 

   Em Noite, o ambiente do café-restaurante é palco de inúmeras ações 

protagonizadas pelos habitantes da zona do cais. O “homem de gris”, cuja 

carteira está recheada de dinheiro e a cabeça esvaziada de conteúdos 

inerentes à própria identidade, observa a cena, percebendo as caras repulsivas 

das prostitutas e de seus acompanhantes embriagados, que gargalham e 

soltam palavrões ao mesmo tempo. Num determinado momento, sofre de uma 

espécie de processo alucinatório: 

                                                           
14 “Una representación inconsciente será entonces una representación que no percibimos, pero 

cuya existencia estamos, sin embargo, prontos a afirmar, basándose en indicios y pruebas”  

 
15  lo inconsciente es una fase regular e inevitable de los procesos que cimentan nuestra 

actividad psíquica; todo acto psíquico comienza por ser inconsciente, y puede continuar 
siéndolo o progresar hasta la conciencia, desarrollándose según tropiece o no con una 
resistencia.  
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E, como num pesadelo, o Desconhecido via agora a cabeça 
decepada do proprietário flutuando no ar. Sim! Todos ali no café 
estavam mortos e postos em conserva, boiando na atmosfera ácida, 
amolecendo, apodrecendo, numa dissolução irremediável. Todos, 
menos o homem de branco (1957, p. 51). 

 

 Para representar o que acontece com o Desconhecido, o autor faz uso 

no trecho acima do emprego passional e irracional de imagens, características 

do Surrealismo, movimento cujo primeiro manifesto se deu em 1924, em Paris, 

e que tinha em André Breton um de seus fundadores. Esse movimento 

buscava a representação de um mundo em que a realidade e a força 

inconsciente da imaginação se misturassem. 

 O “homem de gris” perdeu a memória, mas, mesmo assim, ele é capaz 

de dissociar dois tipos de conduta presentes no local, a do “homem de branco” 

e a dos outros componentes da fauna humana. O “monge” era o refrigério, o 

bem-estar, a paz. Seus olhos eram escuros, profundos, doces e tristes. A 

presença dele no café fez com que o Desconhecido, um peregrino da noite, 

deixasse de se sentir sozinho, perdido, morto. 

 Mas, o corcunda e o mestre tentam denegrir a figura do “homem de 

branco”, dizendo ser ele um vagabundo, um pobre diabo: “Não faz nada e 

ninguém sabe do que vive” (1957, p. 51). Mas, o anti-herói de Veríssimo 

continua hipnotizado por aquela figura distinta que tem por instrumento musical 

uma gaita:  

Aos poucos, [...], as pessoas foram silenciando e as notas duma 
valsa começaram como que a alcalinizar o ambiente. A musiquinha 
parecia contar uma história. Era doce e nostálgica, tristonha mas 
cheia de claras promessas, a um tempo pueril e grave – valsa de 
serenata para a primeira namorada, valsa de circo de cavalinhos 
quando nosso coração palpita de amor pela moça do trapézio, valsa 
dos realejos e carrosséis da infância, valsa de bailes para sempre 
perdidos... (p. 54). 

  

 Aquela canção soou-lhe familiar, como se ela pudesse livrar sua mente 

dos abismos vazios, levando-o de volta a casa, libertando-o daquele suplício 

em que estava metido. Chorou. Entretanto, a dupla medonha não deixou que 

ele partisse com tanta facilidade, agarrando-o pelo braço, e levando-o com a 

promessa de uma noite inesquecível. 
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 Situação similar é vivida pelo eu lírico no fragmento do poema “Exílio”, 

do goiano Ney Teles de Paula: 

 

Escuto não mais o rufar das asas do anjo da noite, 
anjo do bem, mas devagar me entrego ao som 
desse estranho festival de espectros... 
O anjo da noite distendeu as asas, 
lançou seu olhar paradisíaco sobre mim 
e me abandonou ao escuro de mim mesmo 
(2008, p. 62-63). 
 

 No texto acima, também há a presença de um anjo da noite, que oferece 

o paraíso, problemática também constatada em Noite. Nesse jogo, a vítima do 

poema Exílio é abandonada ao escuro do seu próprio eu, assim como ocorre 

na novela com o “homem de gris”, lançado aos recônditos de si mesmo, local 

escuro onde sua memória se perdeu.  

 A escuridão que se apodera do “homem de gris” é maior do que a 

proporcionada pela noite em si como simples ausência de sol, como contrária 

ao tempo diurno. É a escuridão em que está alguém que não sabe quem é, 

cujos conhecimentos estão adormecidos dentro de si mesmo. Estão ali, porém 

inconscientes, esperando o momento certo, ou nunca, para virem à tona, pois, 

“as leis da atividade psíquica inconsciente se diferenciam em alto grau 

daquelas que regem a atividade psíquica consciente”16 (FREUD, 1967, p. 1034, 

tradução nossa).    

O “homem de gris”, o mestre e o nanico saem pela rua larga, deserta e 

escura. Dali podia-se ver os armazéns do cais e os mastros iluminados por 

luzes. O calor continuava e o céu estava baixo e carregado. Havia um quarto 

membro do grupo que os seguia de longe e em silêncio − o “monge”, e apenas 

o Desconhecido parecia percebê-lo. 

 Os três caminhantes seguem juntos, mesmo que, inicialmente, tenha 

sido necessário que o mestre e o nanico agarrassem o “homem de gris” pelo 

braço para que fosse com eles. Agora sua atitude já não é de animosidade: 

                                                           
16 “las leyes de la actividad anímica inconsciente se diferencian en alto grado de aquellas que 

rigen la actividad anímica consciente”  
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“Ladeado pelos companheiros, o Desconhecido caminhava lentamente, atento 

a tudo quanto se passava ao seu redor” (1957, p. 56). Os instintos do 

Desconhecido estão em alerta. Ele observa o novo local e o que vê não é muito 

animador:  

Um marinheiro embriagado achava-se sentado no meio-fio da 
calçada, a cabeça caída, a baba a escorrer-lhe da boca, os sapatos 
metidos na água negra e estagnada da sarjeta. Ao redor dele 
voejavam mosquitos (1957, p. 56). 

 

 Por outro lado, o corcunda parece à vontade, dizendo que está com “sua 

gente” ou “seu eleitorado”, pronunciando frases picantes e brutais para as 

mulheres que ali se encontravam, fazendo gestos obscenos, e executando uma 

dança erótica. O mestre precisou contê-lo. A mulher, alvo da balbúrdia, 

incentivava seu pretendente a que continuasse com o espetáculo. Passantes 

pararam para observar a cena, mas, “ao ver-se cercado de estranhos que o 

miravam como a um monstro de feira, o corcunda indignou-se e começou a 

injuriá-los” (1957, p. 57). Os instintos dos personagens estão exacerbados, e, à 

mostra como estão, eles revelam, ainda mais, adequação à teoria freudiana: 

Encontramos, pois, a essência do instinto primeiramente em suas 
características principais, sua origem de fontes de estímulo situadas 
no interior do organismo e sua aparição como força constante, e 
derivamos dela outra de suas qualidades: a ineficácia da fuga para 
sua supressão17 (FREUD, 1967, p. 1036, tradução nossa). 

 

 Os homens, quando estão apossados pelo instinto, não conseguem dele 

se desvencilhar facilmente, pois sua origem é interna. Mas, não desejando dele 

se livrar, sua posse será total, como a que ocorre com os andarilhos do 

ambiente noturno. Eles estão ali justamente para viver as experiências por 

meio das quais os instintos se manifestam e se apoderam de suas partes 

racionais, deixando-as em segundo plano, fato que propicia aventuras e 

desventuras. 

                                                           
17 Encontramos, pues, la esencia del instinto primeramente en sus caracteres principales, su 

origen de fuentes de estímulo situadas en el interior del organismo y su aparición como fuerza 
constante, y derivamos de ella otra de sus cualidades: la ineficacia de la fuga para su 
supresión.  
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 O Desconhecido já faz parte dessa existência noturna e dela não 

consegue mais se desvencilhar, pois, ao ficar para trás, num momento em que 

seus companheiros seguiram pelo beco, teve a oportunidade de fugir e, mesmo 

que essa ideia tenha lhe passado pela mente, ele não o fez. 

 

Sim, podia sair correndo ao encontro do homem de branco e pedir-lhe 
proteção... Mas quando deu acordo de si estava caminhando 
apressado na direção das duas aves noturnas, como se já não 
pudesse mover-se na noite e na cidade sem o auxílio delas (1957, p. 
57). 

 

 No fim do beco, o “homem do cravo” e o corcunda ficaram parados em 

frente a uma janela onde uma rapariga muito nova e franzina estava 

debruçada. Ela tinha um ar infantil, e, ao mesmo tempo, doentio. O anão se 

interessou pela menina e, pedindo ao mestre que o aguardasse, entrou pela 

porta da casa da prostituta. A janela fechou-se e o “homem de gris” desejou 

ardentemente ver o que se ia passar lá dentro. Nesse momento  

 

O mestre tirou um cigarro da carteira, prendeu-o entre os lábios e 
ofereceu outro ao companheiro, que o aceitou. Aproveitaram ambos a 
mesma chama de fósforo. O homem da flor declarou que não era 
supersticioso. O Desconhecido pôs-se a fumar, sentindo 
obscuramente na aceitação do cigarro o selo da sua rendição, um 
sinal de sua integração definitiva naquela companhia (1957, p. 58). 

 

 A rapariga gritou e o mestre tranquilizou o Desconhecido dizendo serem 

aqueles os métodos peculiares do nanico. A curiosidade e o horror do “homem 

de gris” permaneceram intactos. A esta altura, o nanico sai do local 

assobiando. Mas a janela da casa não se abre, fazendo com que o homem 

sem memória se pergunte se a garota ainda estava viva. Embora sentindo ódio 

em relação aos companheiros, seguiu-os sem oferecer resistência. 

 Freud afirma que a “finalidade de um instinto é sempre a satisfação, que 

somente pode ser alcançada pela supressão do estado de excitação da fonte 

do instinto” 18  (1967, p. 1037, grifo do autor, tradução nossa). O processo 

                                                           
18  “El fin de un instinto es siempre la satisfacción, que sólo puede ser alcanzada por la 

supresión del estado de excitación de la fuente del instinto.” 
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somático que se desenvolve em um órgão ou em uma parte do corpo é 

representado na vida psíquica pelo instinto. Ignora-se se este processo é de 

natureza química ou pode corresponder também ao desenvolvimento de outras 

forças, como, por exemplo, as forças mecânicas. Segundo Freud, o estudo das 

fontes do instinto já não corresponde aos realizados pela Psicologia: “Ainda 

que o fato do nascimento de fontes somáticas seja na realidade decisivo para o 

instinto, isto não se dá a conhecer na vida psíquica senão por seus fins”19 

(1967, p. 1037, tradução nossa). 

 Freud distingue dois grupos de instintos primitivos: o dos instintos do eu 

ou instintos de conservação, e o dos instintos sexuais. No que concerne aos 

instintos sexuais, ele diz que, de maneira geral, são muito numerosos, 

procedem de múltiplas e diversas fontes orgânicas, atuam, no princípio, 

independentemente uns dos outros, e, posteriormente, permanecem reunidos 

numa síntese mais ou menos perfeita. 

 Em sua primeira aparição, os instintos sexuais se apoiam nos instintos 

de conservação, dos quais não se separam logo, e sim, pouco a pouco, 

seguindo as descobertas que os instintos do eu lhes mostram. Parte deles 

permanece associada ao longo de toda a vida a esses instintos. Freud declara 

que suas pesquisas obtiveram maiores avanços no que diz respeito aos 

instintos sexuais, e, por isso, afirma, em Metapsicologia, que se limita a eles 

em sua investigação dos destinos pelos quais passam os instintos no curso do 

desenvolvimento e da vida.  

 

Porém correlativamente ao curso de seu desenvolvimento, não nos 
há abastecido até agora a psicanálise de dados satisfatórios mais que 
a respeito dos instintos sexuais, por ser este o único grupo de 
instintos que nos foi possível isolar e considerar em separado nas 
psiconeuroses20 (FREUD, 1967, p. 1038, tradução nossa).  

                                                           
19 “Aunque el hecho de nacer de fuentes somáticas sea en realidad lo decisivo para el instinto, 

éste no se nos da a conocer en la vida anímica sino por sus fines.”  

 
20 Pero correlativamente al curso de su desarrollo, no nos ha suministrado hasta ahora el 

psicoanálisis datos satisfactorios más que sobre los instintos sexuales, por ser éste el único 
grupo de instintos que le ha sido posible aislar y considerar por separado en las psiconeurosis.  
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 Desses destinos, segundo o pai da psicanálise, trataremos da 

transformação que o instinto sofre em seu contrário, da orientação contra a 

própria pessoa e da repressão. 

 A transformação do instinto em seu contrário se decompõe em dois 

processos: a transição de um instinto da atividade à passividade e a 

transformação de seu conteúdo. Esses processos são de natureza totalmente 

distinta. A transformação em seu contrário pode ser representada por exemplos 

de pares antitéticos como sadismo-masoquismo e prazer visual-exibição. “A 

transformação no contrário alcança somente os fins do instinto”21 (1967, p. 

1039, tradução nossa). O fim ativo – atormentar, ver – é substituído pelo 

passivo – ser atormentado, ser visto. A transformação de conteúdo se mostra 

no caso da conversão do amor em ódio. 

 A orientação contra a própria pessoa fica clara quando Freud esclarece 

que o masoquismo não utiliza senão um sadismo dirigido contra o próprio eu, e 

que da exibição faz parte a contemplação do próprio corpo. A observação 

analítica exposta em Metapsicologia demonstra que o masoquista compartilha 

do gozo ativo da agressão a sua própria pessoa, e o exibicionista das ações 

que resultam da nudez de seu próprio corpo. Assim, o essencial desses 

processos é a mudança de objeto, de outra pessoa para a própria pessoa, com 

a permanência da mesma finalidade. O que os exemplos dados pretendem 

demonstrar é que a orientação contra a própria pessoa coincide com a 

transformação da atividade desses instintos em suas formas passivas.  

 O nanico apresenta em seu comportamento características de sadismo, 

que, em seu ensaio, Freud conceitua como violência exercida contra outra 

pessoa como objeto, sendo que esse tipo de instinto persegue como ato final, 

além da humilhação e do domínio da vítima, a dor. Isso ocorre em diversas 

ocasiões na trama de Veríssimo, em especial, na relação que o corcunda 

estabelece com as prostitutas. Quanto ao masoquismo, encontramos um 

exemplo desse gênero em Noite, quando o Desconhecido, após uma luta com 

o nanico (p. 148) percebe que seu rosto está ensaguentado, e sente merecer 

aquilo, pois acreditava ser um criminoso que deveria ser castigado. 

                                                           
21 “La transformación en lo contrario alcanza sólo a los fines del instinto.” 
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Uma vez que o experimentar dor chegou a ser um fim masoquista, 
pode surgir também o fim sádico de causar dor, e desta dor goza 
também aquele que a inflige a outros, identificando-se, de um modo 
masoquista, com o objeto passivo22 (FREUD, 1967, p. 1040, tradução 
nossa).  

 

 Dessa forma, poderíamos imaginar que, no passado, possivelmente, o 

nanico poderia ter sido vítima de violência, o que o teria induzido a agir dessa 

forma com outros, buscando o prazer que caracteriza o par antitético: sadismo 

e masoquismo. 

 A dor é muito apropriada para prover um fim passivo masoquista, pois 

Freud admite que as sensações dolorosas, como em geral são todas as 

desagradáveis, se desenvolvem até a excitação sexual, e originam um estado 

de prazer que leva o sujeito a aceitar de bom grado a dor. 

 A pesquisa apresentada em Metapsicologia mostra ainda que o par 

antitético de instintos cujo fim é a contemplação e a exibição, praticado pelos 

voyeuristas e exibicionistas, respectivamente, é um tipo de perversão e que a 

contemplação tem como princípio de sua atividade o efeito autoerótico, o que 

pode ser percebido em Noite na seguinte passagem: 

 

− Quinhentos – repetiu o mestre. – Sei dum lugar donde você poderá 
espiar a cena sem ser visto, com toda a segurança. Um espetáculo 
inesquecível. A grande atração da noite. Quinhentos. É de graça. 
O coração do Desconhecido batia acelerado. Suas têmporas, o corpo 
inteiro agora latejavam de desejo, mas dum desejo que o 
envergonhava, dum desejo sujo e meio incestuoso. 
− Resolva, homem! 
Ele baixou a cabeça, murmurando: 
− Está bem. (1957, p. 116). 
 

 O Desconhecido pensa no desejo que sente pela moça, que será 

possuída pelo comendador na casa da “madama”, como incestuoso, pois 

minutos antes, ao vê-la pela primeira vez, ele ficara impressionado com sua 

                                                           
22 Una vez que el experimentar dolor ha llegado a ser un fin masoquista, puede surgir también 

el fin sádico de causar dolor, y de este dolor goza también aquel que lo inflige a otros, 
identificándose, de un modo masoquista, con el objeto pasivo.  
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figura e temera que fosse assassinada. Lembrou-se de sua mãe, a quem 

surpreendera em um momento de amor com o pai, e pensou que ela seria 

morta. O fato ocorrera em sua infância, mas permanecia em suas lembranças 

que retornavam pouco a pouco. Ele considerava sua mãe uma mulher pura, 

uma santa, por isso a cena presenciada o chocou e provocou nele diversas 

interpretações, como a de que o pai a mataria com a faca de prata que usava 

para cortar fumo. 

 Anos depois, ao casar-se com Maria, o “homem de gris” não conseguia 

realizar-se sexualmente. E, a partir do momento em que a esposa começou a 

tomar a iniciativa nos momentos de amor, ele a classificou como “Cadela 

indecente!” (1957, p. 203, grifos do autor). Dessa forma, há uma associação 

feita pelo protagonista da novela de Veríssimo entre sua mãe e a esposa, que 

vai além do fato de elas serem homônimas. As palavras de Freud corroboram 

este pensamento: “A psicanálise nos ensinou que a primeira escolha sexual do 

menino é incestuosa, concerne aos objetos proibidos, à mãe [...] e também nos 

deu a conhecer as vias pelas quais ele se liberta, ao crescer, da atração do 

incesto” (2013, p. 11). 

 Em Édipo Rei, “a mais trágica das tragédias de Sófocles” (2001, p. 5), o 

protagonista casa-se com a mãe, e com ela gera quatro filhos: Antígone, 

Ismênia, Etéocles e Polinice. Isto ocorre sem que Édipo saiba que há laços de 

sangue entre ele e Jocasta. Depois que descobrem que cometeram um dos 

crimes mais temidos pelos gregos, o incesto, ela se mata e ele fura os próprios 

olhos. Essa revelação traz consigo outra: a de que Édipo matou o pai, Laio, 

conforme havia sido previsto por um oráculo anos antes, o que configura o 

outro crime mais temido pelos gregos, o parricídio. 

 Na tragédia de Sófocles, o filho mata o pai por causa de uma briga 

ocorrida em uma encruzilhada, quando ambos estavam em viagem. Não 

sabendo que Laio era seu pai, ocorre o assassinato deste executado pelo filho 

em legítima defesa. Em Noite, o Desconhecido, enquanto era criança, pensou 

em matar o pai, na defesa da felicidade da mãe, a quem amava muito, mas não 

teve coragem suficiente para isso. 

 Voltando à peregrinação dentro de Noite: passam das dez, mas o local 

onde se encontra o trio, uma rua mais respeitável, a algumas quadras do beco 

onde estavam antes, continua movimentado: 
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Muitas das casas estavam de janelas iluminadas. Namorados 
passeavam de mãos dadas pelas calçadas, sob jacarandás. Andava 
no ar um cheiro de pão quente, que o Desconhecido aspirou com 
delícia. De longe veio o trilar do apito dum guarda-noturno e o atroar 
dum bonde (p. 60). 
 

 A descrição mostra a convivência de pessoas consideradas respeitáveis 

pela sociedade local, e os personagens da noite tenebrosa − o Desconhecido, 

o mestre e o nanico −, caracterizando a confluência de espaços próximos 

utilizados para ações bem distintas. Num a moça, mesmo com ar infantil, já se 

dedica à prostituição; no outro os namorados, a quem só é permitido andar de 

mãos dadas, passeiam inocentemente. Duas realidades que se alternam diante 

dos olhos do Desconhecido, que não sabe a qual dos mundos pertence 

realmente. Mas ele compartilha, naquela hora, da companhia das duas aves 

noturnas e do que elas podem oferecer de prazeroso ou de horrendo.  

 Freud conceitua o amor como a relação do eu com suas fontes de 

prazer, e isso pode ser exemplificado com o seguinte trecho da narrativa: 

 
Para não pensar mais, tornou a abraçar a Ruiva, seus lábios 
procuraram os dela, suas mãos puseram-se a acariciar a cabeleira 
fulva, e, enquanto ele fazia isso, as pernas dela enlaçaram as suas, e 
um desejo quente e latejante apoderou-se dele. Amou, então, a 
rapariga numa exaltação furiosa e agressiva, com a impressão de 
que a assassinava, de que a esfaqueava, muitas, muitas vezes; seus 
beijos eram quase mordidas, e quando encostava as faces nas faces 
dela suas feridas ardiam; houve um momento – o grande momento – 
em que ela lhe agarrou a orelha ferida e ele soltou um gemido de dor 
que se misturou com os de prazer (1957, p.160-161). 
 

 Depois disso, o “homem de gris” sentiu vontade de chorar e a mulher 

deitada a seu lado acariciou-lhe a mão por algum tempo, em silêncio. Ela 

demonstra mais uma vez, ser uma das poucas pessoas que ele encontrou 

durante aquele trajeto noturno a tratá-lo de maneira mais humana. 

 Freud considera que “outro dos destinos de um instinto pode ser o de 

tropeçar com resistências que aspirem a despojá-lo de sua eficácia”23  (1967, p. 

1045, tradução nossa). Trataremos agora da repressão, quando um instinto fica 

submetido a ela, fugir é um ato ineficaz, pois o eu não pode fugir de si mesmo. 

A essência desse processo psíquico consiste exclusivamente em oferecer 

oposição e manter determinados elementos distanciados do consciente. 

                                                           
23 “Otro de los destinos de un instinto puede ser el de tropezar con resistencias que aspiren a 

despojarlo de su eficacia.” 
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 Na novela em estudo, nos deparamos com situações semelhantes às 

que ocorrem no estado de repressão: 

 
Não! Não! Não! 
Mas é inútil... A mão, secreta amante, tem vida independente do resto 
do corpo, move-se com força própria, com a faca de prata golpeia 
furiosa a pobre mulher. Ajoelhado sobre as coxas da vítima, ele a 
imobiliza em cima da cama. Por que, Santo Deus, se isto o horroriza? 
Por que, se ele a ama? Quer deter a mão, ciumenta amante, mas não 
consegue. Ela mergulha cega entre as pernas da fêmea, rasga-lhe o 
baixo-ventre, bendito o fruto, e o sangue (ou leite?) escorre morno, 
ele o sente no próprio sexo, vê a mancha alastrar-se no lençol... 
Basta! Basta! A mão estaca, a faca tomba, mas é tarde, a mártir está 
gelada, os olhos vidrados, morta... Fugir. O quanto antes. Fugir, fugir, 
fugir! Da casa, da morta, da mão. Salta da cama, leve pluma, 
passadas de gigante, homem na lua. [...] Mas é um assassino, 
perseguido, acuado como uma fera... Está agora perdido no casarão 
escuro, sem voz para gritar, os pés chapinhando na água da sarjeta 
onde voga um barquinho de papel. Se ele fosse o soldado de chumbo 
namorado da bailarina, podia entrar no barco, ir para o mar... Ai meu 
Deus! Rasguei a bailarina, destruí o meu amor. Rompe a correr na 
galeria sem princípio nem fim, onde ecoam vozes que ele não ouve, 
mas vê. Que dizem? Pega assassino! Não são vozes humanas, é o 
uivo dum cão. Do Cão. [...] Sinto já na nuca o bafo do animal. Que é 
que o Cão tem na boca, espuma de sangue ou flor? Melhor rezar, ave 
Maria, não tenho força pra correr, cheia de graça, minhas pernas de 
papel se dobram, rogai por nós assassinos, o Lobisomem vai me 
comer, estou perdido, sozinho, na charneca... (p. 164-165).  
 

 O “homem de gris” está sonhando. A angústia de seu presente 

incomoda-o por meio daquele pesadelo. Até nele está sendo perseguido. Até 

nele torna-se um assassino. Mas, por quê? Se tudo aquilo o horroriza. Mas, por 

quê? Se ele ama a mulher a quem perfura com a faca por diversas vezes. 

Nessa aventura onírica nem a religião o salva, tenta rezar, mas o cão continua 

a persegui-lo. Ele continua sozinho, segue perdido pela charneca.  

 Porém o que tudo isso significa? Será que realmente matou alguém? O 

sonho não o livra daquela dúvida terrível, apenas a ressalta, pois sua 

consciência não tem acesso à resposta. Existe algo que a bloqueia, algo que a 

reprime e que impossibilita o esclarecimento dos fatos. Segundo Freud: 

 
Temos, pois, fundamentos para supor uma primeira fase da 
repressão, uma repressão primitiva, consistindo em que na 
representação psíquica do instinto se vê negado o acesso à 
consciência24(1967, p. 1046, grifos do autor, tradução nossa). 
 

                                                           
24 Tenemos, pues, fundamentos para suponer una primera fase de la represión, una represión 

primitiva, consistente en que en la representación psíquica del instinto se ve negado el acceso 
a la conciencia.  
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 Freud esclarece ainda que essa negativa produz uma fixação, ou seja, 

que a representação de que trata perdura imutável a partir daquele momento, 

ficando o instinto ligado a ela.  

 Assim, acreditamos que o Desconhecido, por associar o ato sexual a um 

momento de violência, criou em seu inconsciente a associação morte – relação 

sexual, o que permaneceu reprimido em sua mente por muitos anos. Após o 

casamento e o fracasso de sua relação com a esposa, corroído pelo ciúme ao 

vê-la flertando com outros homens nas reuniões sociais de que participam, e, 

apavorado diante da ideia de uma provável impotência, ele a trata de forma 

violenta várias vezes, até que ela o deixa.  

 Toda essa situação, impregnada de forte carga emocional, provoca nele 

um estado psíquico, que o faz ir para a rua, provavelmente para beber, e, 

assim, perder a memória, iniciando o percurso noturno pela cidade e por dentro 

de si mesmo, em busca de uma solução para os problemas que o afligem. 

Coincidentemente, uma mulher é morta a facadas pelo marido traído, e as 

suspeitas recaem sobre ele, que não consegue lembrar-se de nada. Seus 

próprios pensamentos o incriminam, inclusive em sonhos, pois, 

inconscientemente, para o “homem de gris”, relacionar-se sexualmente 

significa matar, e assim, ele acredita que matou Maria. Mas, apenas a tratou 

com violência. Isso corrobora as teorias freudianas de que a repressão exige 

um alto grau de energia psíquica para manter-se funcionando: 

 
[…] a repressão exige um esforço continuado, cuja interrupção a 
levaria ao fracasso, tornando necessário um novo ato repressivo. 
Havemos, pois, de supor que o reprimido exerce uma pressão 
contínua em direção ao consciente, sendo, portanto, necessária, para 
que o equilíbrio se conserve, uma constante pressão contrária. A 
manutenção de um estado de repressão supõe, pois, um contínuo 
gasto de energia, e sua suspensão significa uma economia. A 
mobilidade da repressão encontra, além disso, uma expressão das 
características psíquicas do dormir (estado de repouso), único estado 
que permite a formação dos sonhos. Com o despertar são emitadas 
novamente as cargas de repressão antes retiradas25 (1967, p. 1047, 
tradução nossa). 

                                                           
25   [...] la represión exige un esfuerzo continuado, cuya interrupción la llevaría al fracaso, 

haciendo preciso un nuevo acto represivo. Habremos, pues, de suponer que lo reprimido ejerce 
una presión continuada en dirección de lo consciente, siendo, por tanto, necesaria, para que el 
equilibrio se conserve, una constante presión contraria. El mantenimiento de una represión 
supone, pues, un continuo gasto de energía, y su levantamiento significa, económicamente, un 
ahorro. La movilidad de la represión encuentra, además, una expresión de los caracteres 
psíquicos del dormir (estado de reposo), único estado que permite la formación de sueños. Con 
el despertar son emitidas nuevamente las cargas de represión antes retiradas.  
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 É por isso que, mesmo de forma enigmática, os fatos reprimidos se 

liberam nos sonhos do Desconhecido, que, ao acordar, fica angustiado, pois 

não consegue compreendê-los claramente. 

 Para fecharmos essas considerações sobre teorias freudianas, 

gostaríamos de citar outro trecho de Metapsicologia que nos parece bastante 

adequado para ilustrar as características do inconsciente.  

A psicanálise nos revelou que a essência do proceso de repressão 
não consiste em suprimir e destruir uma ideia que representa o 
instinto, senão em impedir-lhe que se faça consciente. Dizemos então 
que dita ideia é “inconsciente” e temos provas de que, ainda o sendo, 
pode produzir determinados efeitos, que acabam por chegar à 
consciência. Todo o reprimido tem que permanecer inconsciente; 
porém queremos deixar estabelecido a partir de um princípio que não 
forma por si só todo o conteúdo do inconsciente. O reprimido é, 
portanto, uma parte do inconsciente26(1967, p. 1051, tradução nossa).   
 

 Dessa forma, relembramos que nosso objetivo nesta parte do trabalho é 

tentar esclarecer alguns pontos de Noite à luz de teorias freudianas e assim, 

esperamos ter procedido nesse estudo. 

 

4.2 Jung, o inconsciente e a noite primordial    

 

 Carl Gustav Jung (1875 − Kesswil, Suíça; 1961 − Küsnacht, Suíça) 

formou-se em medicina em 1900, tendo escolhido a psiquiatria.  Em 1907, ele 

entrou em contato com Freud. Tendo-o visitado em Viena, este primeiro 

contato durou treze horas, em que permaneceram em absorvente conversação. 

O autor vienense viu em Jung o homem adequado para conduzir avante a 

psicanálise e, além disso, um filho mais velho:  

De 1907 a 1912 estabeleceu-se estreita colaboração entre Freud e 
Jung. No outono de 1909 viajaram juntos aos Estados Unidos [...] 
Freud ali pronunciou as célebres cinco conferências sobre psicanálise 
e Jung apresentou seus trabalhos relativos às associações verbais 
(SILVEIRA, 1974, p. 15).  

 

                                                                                                                                                                          
 
26 El psicoanálisis nos ha revelado que la esencia del proceso de la represión no consiste en 

suprimir y destruir una idea que representa al instinto, sino en impedirle hacerse consciente. 
Decimos entonces que dicha idea es ‘inconsciente’ y tenemos pruebas de que, aun siéndolo, 
puede producir determinados efectos, que acaban por llegar a la conciencia. Todo lo reprimido 
tiene que permanecer inconsciente; pero queremos dejar sentado desde un principio que no 
forma por si solo todo el contenido de lo inconsciente. Lo reprimido es, por tanto, una parte de 
lo inconsciente. 
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 Jung foi eleito presidente da Associação Psicanalítica Internacional com 

o apoio e a influência de Freud. Porém, em 1912, após a publicação de 

Metamorfoses e símbolos da libido, de Jung, começaram a aparecer as 

divergências entre as doutrinas dos dois médicos.  

De suas viagens, Jung trouxe muito mais do que a imagem do branco 
refletida nos olhos dos colonizados, a análise das reações do 
europeu no mundo selvagem, ou importantes aquisições referentes à 
psicologia do primitivo. Trouxe a descoberta da significação cósmica 
da consciência. Impressionava-o que o nascer do sol fosse para o 
homem primitivo um momento de concentrada emoção, que parecia 
denso de significações secretas. De outra parte observara que 
durante a noite o primitivo estava sempre inquieto e medroso, 
receando perigos misteriosos, mas quando chegava o sol recuperava 
a segurança, tudo se lhe afirmava bom e belo. Deduziu Jung que a 
escuridão noturna corresponde à noite psíquica primordial, ao estado 
de inconsciência (SILVEIRA, 1974, p. 19). 

 

 Essa conclusão de Jung muito nos auxilia no entendimento de Noite, por 

isso, passaremos a associá-la ao texto do autor gaúcho e a tentar evidenciar 

nele aspectos do inconsciente, dos sonhos e da sombra na visão junguiana. 

 Veríssimo relata em sua novela momentos oníricos de seu personagem 

Desconhecido, prisioneiro do mestre e do nanico. Eles desdenharam o “homem 

de gris”, quando este disse que não se lembrava de quem era, mas, a partir de 

um determinado momento, começam a aceitar essa possibilidade, assim, o 

mestre afirma: “– Pois estou quase a me convencer de que ele na realidade 

perdeu a memória. Porque ninguém pode dissimular tão bem por tanto tempo a 

não ser que seja um grande ator” (1957, p. 117). 

 Os sonhos do Desconhecido mostram aspectos de sua personalidade e 

características de seus traumas, além de “gotas” de esperança num futuro que 

ele ainda acredita possível, por isso nos revelarão traços desse homem que 

não consegue ainda dizer quem é. Segundo Jung, os sonhos são “fantasias 

inconscientes, evasivas, precárias, vagas e incertas do nosso inconsciente” 

(1987, p. 25). O autor considera que devemos examiná-los, atribuindo-lhes a 

devida importância, pois acredita que os sonhos são o mais fecundo e 

acessível campo de exploração para a investigação da faculdade de 

simbolização do homem.  

Freud foi o primeiro cientista a explorar de forma empírica o plano 

inconsciente, trabalhou baseando-se na hipótese de que “os sonhos não são 
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produtos do acaso, mas que estão associados a pensamentos e problemas 

conscientes” (FREUD apud JUNG, 1987, p. 26). O médico vienense firmava-se 

na conclusão de neurologistas, como Pierre Janet, por exemplo, de que os 

sintomas neuróticos estariam relacionados a experiências conscientes. 

Freud e Josef Breuer reconheceram, em estudos anteriores, que os 

sintomas neuróticos, como a histeria, alguns tipos de dor e comportamentos 

anormais teriam uma significação simbólica; sendo esses como os sonhos, ou 

seja, modos de expressão do nosso inconsciente, e por isso, simbólicos. Dessa 

forma, houve a conclusão de que “reações físicas são apenas uma das formas 

pelas quais se manifestam os problemas que nos afligem inconscientemente” 

(FREUD apud JUNG, 1987, p. 26). Os estudiosos constataram que esses 

problemas inconscientes se expressam, frequentemente, nos sonhos.  

O Desconhecido perde a memória (reação física) e tem sonhos 

conturbados em que aparecem situações que não consegue compreender 

claramente, pois elas estão “cifradas” em linguagem simbólica. 

O corcunda indaga o que farão com o sujeito que estão aprisionando e o 

mestre responde que devem esperar, pois ele ainda não sabe o que fazer: “Só 

agora é que a noite está entrando na maturidade. Uma da madrugada! Antes 

de nascer o sol temos que dar um destino ao nosso companheiro...” (1957, p. 

118). Como criaturas da noite, seu campo de atuação está ligado a ela, pois, 

quando o dia amanhece, outro tipo de vida se estabelece na cidade, e eles se 

recolhem para descansar e preparar as atividades da próxima noite. Mas ainda 

haverá muitos acontecimentos dentro daquela noite. O Desconhecido encosta 

a cabeça no respaldo do banco do carro e ouvindo a voz do “homem do cravo”, 

adormece: 

viu uma grande estepe cinzenta e deserta onde ele buscava aflito a 
estrada e por mais que olhasse só via atrás de si uma parede e à 
frente e dos lados a planura a perder de vista e agora sobre a areia 
diante dele caminhava uma sombra sem corpo e seu próprio corpo 
não tinha sombra e ele sentia a angústia de ter perdido a sombra e a 
sombra sem corpo tinha os contornos duma mulher mas talvez seja a 
minha própria sombra e quando eu me juntar com ela tudo vai ficar 
bem de novo e passará a sede esta aflição porque sofro de caminhar 
nas areias de fogo e agora lá está no meio da estepe uma essa um 
defunto uma vela imensa ardente e ereta latejante uma mosca a 
sombra da mosca a moça dona da sombra debruçada sobre o caixão 
de defunto o berço com uma criança a mosca na cara da criança 
agora a mulher caminhando com sua sombra e a vela na mão e não 
sabendo do precipício e ele queria gritar não vá! e não tendo voz e a 
moça sem nome deixando na areia rastro de sangue escorrendo das 
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entranhas, fonte, ele queria beber sede! sede! a moça a sombra 
caminhavam para o precipício e de repente ele se lembrou do nome, 
ia gritar... (1957, p.118-119, grifos nossos). 

 

  Nesse momento, ele acorda sobressaltado, olhando para todos os 

lados, sem entender o que ocorria ali. O sonho do Desconhecido é confuso e 

cheio de detalhes. A própria falta de pontuação, na maior parte do texto, 

evidencia a fluidez da narrativa para tornar inteligível o que só a mente em seu 

estado inconsciente é capaz. A narrativa onírica do “homem de gris” é 

elaborada com imaginosas fantasias. Se um analista se defrontar com esse 

material e usar a técnica da “livre associação” de Freud, vai notar que “os 

sonhos podem, eventualmente, ser reduzidos a certos esquemas básicos” 

(FREUD apud JUNG, 1987, p. 27). 

 O fato de o “homem de gris” ver atrás de si uma parede pode significar o 

impedimento que ele tem de lembrar-se de seu passado. Ele está em uma 

estepe27, sente sede, a região é seca, falta-lhe algo, falta-lhe água, falta-lhe um 

lenitivo para sua aflição: “porque sofro de caminhar nas areias de fogo” (1957, 

p.118). No trecho grifado do sonho, ele sente que está sem sombra, que ela 

caminha dissociada dele e tem contornos femininos. O sonhador pensa que, se 

ela voltar a juntar-se a ele, tudo ficará bem. Essa passagem nos faz concluir 

que ele se sente só, sem a mulher, ansiando por sua volta e por uma vida feliz. 

Por outro lado, o termo “sombra” significa, para Jung, o “lado sombrio do ser 

humano”. Sendo assim, no sonho, haveria uma separação do caráter dualístico 

do homem, ou seja, o lado “bom” do Desconhecido estaria separado do seu 

lado “mau”. Ao juntarem-se as duas partes, o homem se tornaria inteiro, como 

o yin e o yang. 

 No trecho “agora a mulher caminhando com sua sombra” (1957, p. 119), 

as duas partes do ser estão novamente interligadas. Mesmo com uma vela na 

mão, ela caminha para um precipício. O sonhador tenta avisá-la sobre o perigo, 

mas não consegue, pois está sem voz. Por outro lado, a moça está ferida e o 

sangue jorra pela areia. O sangue que sai das entranhas está ligado ao modo 

como ele imagina que a mãe foi morta, como pensa que matou sua mulher. A 

                                                           
27 Conforme o Minidicionário Ediouro, de Sérgio Ximenes, estepe é uma região caracterizada 
por uma vasta extensão plana, dominada por vegetação descontínua de gramíneas, e que é 
típica de zonas frias e secas. 
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memória volta, lembra-se do nome da moça, vai gritar para alertá-la do perigo, 

porém acorda. Atentamos para o fato de, na narração onírica, estar expresso: 

“moça sem nome”. Isso diz respeito ao fato de o sonhador, na sua vida 

desperta, não se lembrar do nome da esposa em decorrência de sua amnésia. 

Ela tem o mesmo nome de sua mãe, e ambas estão associadas à mesma 

problemática de cunho sexual.  

  Jung relata que os “conteúdos do inconsciente pessoal são aquisições 

da existência individual, ao passo que os conteúdos do inconsciente coletivo 

são arquétipos que existem sempre e a priori” (1994, p. 6, grifos do autor). No 

sonho do Desconhecido, o termo “sombra” aparece nove vezes. Na teoria 

junguiana, ela é um arquétipo que se caracteriza nitidamente, pois, de forma 

frequente e intensa, influencia e perturba o eu. A sombra é uma figura 

facilmente acessível à experiência, porque ela possibilita um conhecimento 

bastante aprofundado de sua natureza. 

 O autor suíço descreve a sombra como um problema de ordem moral 

que desafia a personalidade do Eu como um todo. Relata ainda que ninguém é 

capaz de tomar consciência dessa realidade sem despender energias morais. 

Nesse aspecto, a situação do anti-herói de Veríssimo se torna ainda mais 

complicada. Ao ser acusado de assassinato, ele se debate diante de algo que 

não se lembra. Ao se encontrarem no ambiente do pronto-socorro, o mestre 

indaga ao médico de plantão: 

− Diga-me uma coisa, doutor. É possível um homem cometer um 
crime e em seguida perder a memória a ponto de não se lembrar 
mais do que ficou para trás, não saber quem é, onde mora, etc... 
etc...? 
− Claro que é. Conheço muitos casos. O choque os projeta no que 
em psiquiatria chamamos de estado segundo (1957,p. 129, grifos do 
autor). 

 

Na explanação intitulada “A sombra”, Jung afirma que “nesta tomada de 

consciência da sombra trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da 

personalidade, tais como existem na realidade” (1994, p. 06). 

Impossibilitado de abarcar sua realidade − que só poderá ser apreendida 

em sua totalidade no final da narrativa − em virtude da amnésia momentânea, o 

homem de terno cinza não queria pensar, pois isso lhe dava dor e tonturas. O 
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ato de reconhecer na personalidade seu lado sombrio é, conforme Jung, 

manifestação de autoconhecimento, e, por isso, enfrenta-se resistência e 

necessita-se de tempo para realizar tal ato.  

 Jung ressalta ainda que, ao pesquisar os traços obscuros do caráter, ou 

seja, as inferioridades do indivíduo que formam o que ele chama de sombra, 

percebeu que era constituída por traços de natureza emocional de caráter 

possessivo: 

 

A emoção, com efeito, não é uma atividade, mas um evento que 
sucede a um indivíduo. Os afetos, via de regra, ocorrem sempre que 
os ajustamentos são mínimos e revelam, ao mesmo tempo, as 
causas da redução desses ajustamentos, isto é, revelam uma certa 
inferioridade e a existência de um nível baixo da personalidade. Nesta 
faixa mais profunda o indivíduo se comporta, relativamente às suas 
emoções quase ou inteiramente descontroladas, mais ou menos 
como o primitivo que não só é vítima abúlica de seus afetos, mas 
principalmente revela uma incapacidade considerável de julgamento 
moral (1994, p. 7). 

 

De acordo com a teoria junguiana, com compreensão e boa vontade, a 

sombra pode ser integrada à personalidade, apesar de alguns traços terem se 

mostrado, por meio das experiências que o autor presenciou, resistentes ao 

controle moral.  Resistência essa que está ligada a projeções não reconhecidas 

como tais, e que exigem um esforço moral para seu conhecimento, que 

ultrapassa os limites habituais do indivíduo. 

Após ser questionado sobre sua vida pessoal pela prostituta de cabelos 

vermelhos, o protagonista de Veríssimo sente ímpetos de confessar que matou 

sua mulher: “Mas... onde? Como? Por quê? E de novo seu espírito se diluiu 

numa planície, cinzenta, que se estendia a perder de vista, sob um céu vazio: e 

começaram as quedas vertiginosas naquela sucessão de brancos abismos...” 

(1957, p. 160). O reconhecimento de uma culpa não é tarefa fácil para os 

indivíduos que gozam de saúde mental, e se torna mais difícil ainda para 

alguém que não se lembra dos próprios atos. 

Da teoria junguiana sobre a sombra, acrescentamos ainda, para tentar 

compreender a situação do Desconhecido, o trecho que segue: 
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Os traços característicos da sombra podem ser reconhecidos, sem 
maior dificuldade, como qualidades pertinentes à personalidade, mas 
tanto a compreensão como a vontade falham, pois a causa da 
emoção parece provir, sem dúvida alguma, de outra pessoa (1994, p. 

7, grifo do autor).  

 

 Em O homem e seus símbolos, Jung apresenta seu legado ao grande 

público leitor. O projeto começou quando o médico suíço recebeu um convite 

para ser entrevistado pela British Broadcasting Corporation, a BBC. Isso seria 

realizado por John Freeman, que acabaria sendo o coordenador editorial do 

livro. Inicialmente, não havia a ideia de se fazer um livro, e mesmo depois que 

ela surgiu, a primeira resposta de Jung ao novo projeto foi negativa. A 

entrevista para a televisão foi um sucesso e Wolfgang Foges, diretor da Aldus 

Books a assistiu. Ele é que foi o criador de O homem e seus símbolos, pois 

idealizou uma maneira de tornar os conhecimentos junguianos mais próximos 

do grande público. 

 Freeman foi encarregado de levar até Jung a ideia de Foges, no que não 

obteve aprovação. Após o sucesso da entrevista, Jung recebeu muitas cartas, 

inclusive de pessoas com quem normalmente não mantinha contato, como 

leitores não especializados em sua área de atuação. 

 Mas Jung teve um sonho, que o fez mudar sua decisão quanto ao 

projeto do livro:  

Sonhou que, em lugar de sentar-se no seu escritório para falar a 
ilustres médicos e psiquiatras do mundo inteiro que costumavam 
procurá-lo, estava de pé num local público dirigindo-se a uma 
multidão de pessoas que o ouviam com extasiada atenção e que 
compreendiam o que ele dizia... (JUNG, 1987, p. 10, grifo do autor). 

 

 Quando novamente recebeu o convite para realizar a publicação, o 

médico suíço deixou-se convencer, desde que a obra fosse coletiva. O livro foi 

realizado em colaboração com um grupo de seus discípulos: a Drª Marie 

Louise von Franz, o Dr. Joseph L. Henderson, a Srª Aniela Jaffé, dentre outros. 

 Para seguirmos pelo caminho que leva à visão de Jung sobre o que é o 

inconsciente, necessitamos de certos conceitos que são fundamentais para seu 

entendimento. O primeiro deles é o de símbolo. Segundo Jung, esse termo se 
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refere a um nome ou mesmo a uma imagem que nos pode ser familiar na vida 

diária, mesmo que seu significado esteja muito além do evidente e do que nos 

pareça convencional, podendo implicar, inclusive, em algo que seja oculto para 

nós. Como exemplo, o autor cita a roda e a cruz, que são objetos conhecidos 

no mundo inteiro, mas que possuem, sob determinadas condições, um 

significado simbólico. 

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica 
alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta 
palavra ou esta imagem têm um aspecto ‘inconsciente’ mais amplo, 
que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. [...] Quando 
a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do 
alcance da nossa razão (1987, p. 20-21). 

 

 Existem inúmeras coisas que estão fora do alcance da compreensão 

humana, e é por isso que utilizamos termos simbólicos como representação de 

conceitos que não podemos definir ou compreender de forma integral. O autor 

assegura que essa “é uma das razões por que todas as religiões empregam 

uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens” (1987, p. 21). 

 O uso consciente que fazemos de símbolos é um dos aspectos de um 

fato psicológico importante: “o homem também produz símbolos, inconsciente e 

espontaneamente, na forma de sonhos” (1987, p. 21). Jung assinala que os 

sonhos não são uma matéria de fácil compreensão, mas compreendendo-os, 

conheceremos melhor a mente humana. 

 O autor assegura que os sentidos do homem limitam sua percepção em 

relação ao mundo a sua volta. Assim, o ser humano tentará se utilizar de 

aparelhos que inventou para melhorar essa percepção. No entanto, “não 

importa que instrumentos ele empregue; em um determinado momento há de 

chegar a um limite de evidências e de convicções que o conhecimento 

consciente não pode transpor” (1987, p. 21). 

 O autor suíço afirma ainda que há aspectos inconscientes na nossa 

percepção da realidade. Prova disso é o fato de nossos sentidos reagirem a 

fenômenos reais por meio de sensações visuais e auditivas, e isso ser 

transposto da esfera da realidade para a da mente. No interior da mente, “estes 
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fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos cuja natureza extrema nos é 

desconhecida” (1987, p. 23). 

 Na narrativa de Veríssimo, o “homem de gris” ou Desconhecido passa 

por uma situação semelhante à descrita abaixo por Jung: 

Há, ainda, certos acontecimentos de que não tomamos consciência. 
Permanecem, por assim dizer, abaixo do limiar da consciência. 
Aconteceram, mas foram absorvidos subliminarmente, sem nosso 
conhecimento consciente. Só podemos percebê-los nalgum momento 
de intuição ou por um processo de intensa reflexão que nos leve à 
subsequente realização de que devem ter acontecido (1987, p. 23, 

grifo do autor). 

 

 Quando começa a amanhecer, o Desconhecido está na rua, procurando 

o caminho de casa. Lembranças povoam sua mente, ele quer evitá-las, pois lhe 

chegam de uma forma dolorosa. Porém, as recordações se tornam mais fortes: 

 

Foi num dia de chuva, no inverno. Uma das velhas andava pelo 
corredor levando uma bandeja cheia de brasas sobre as quais ardiam 
pedrinhas de benjoim e incenso. A casa esfumaçada cheirava a 
igreja. Sua mãe tocava no piano uma música tristonha, ali na sala 
onde ele brincava (1957, p. 180). 

 

 Jung afirma que os pensamentos cuja importância emocional foi 

ignorada originalmente, mais tarde podem surgir do inconsciente como se uma 

espécie de segundo pensamento lhe mostrasse a situação vivida.  

  

Este segundo pensamento pode aparecer, por exemplo, na forma de 
um sonho. Geralmente, o aspecto inconsciente de um acontecimento 
nos é revelado através de sonhos, onde se manifesta não como um 
pensamento racional, mas como uma imagem simbólica (1987, p. 
23). 

 

 No que diz respeito ao ponto de vista histórico, foi o estudo realizado por 

meio dos sonhos que permitiu, inicialmente, aos psicólogos a investigação dos 

aspectos inconscientes que permeiam as ocorrências psíquicas conscientes. 
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 A partir dessas observações, os psicólogos admitiram a existência de 

uma psique inconsciente, mesmo que cientistas e filósofos não acreditassem 

nisso. Eles argumentaram que tal descoberta implicaria em duas 

personalidades dentro do mesmo indivíduo. Jung assegura que eles estão 

inteiramente certos: “É uma das maldições do homem moderno esta divisão de 

personalidades” (1987, p. 23). Ressalta, ainda, que isso não é um sintoma 

patológico, mas um fato normal, que pode ser observado em qualquer época e 

lugar: 

O homem desenvolveu vagarosa e laboriosamente a sua consciência, 
num processo que levou um tempo infindável, até alcançar o estado 
civilizado (arbitrariamente datado de quando se inventou a escrita, 
mais ou menos no ano 4000 a. C.). E esta evolução está longe da 
conclusão pois grandes áreas da mente humana ainda estão 
mergulhadas em trevas (1987, p. 23). 

 

 O Desconhecido não quer pensar naquelas lembranças que o 

atormentam, definindo-as como pertencentes a um passado morto: “São 

cadáveres que devem permanecer sepultados e esquecidos” (1957, p. 181). 

Ele caminha cada vez mais depressa. Volta a cabeça e avista o “homem de 

branco”, que continua a segui-lo a curta distância. Começam a passar 

transeuntes pela calçada e o homem sem memória sente vergonha de si 

mesmo: “Está sujo, sabe que tem a cara lanhada, as roupas amassadas. Os 

outros na certa poderão ler-lhe nos olhos toda a sua vergonha, toda a sua 

miséria” (1957, p. 182). Nesse momento, ele passa por um quiosque onde 

estão expostos jornais matutinos, lê a seguinte manchete: “MORTA A 

FACADAS PELO MARIDO” (1957, p. 182). Assim, descobre que o verdadeiro 

assassino se entregou à polícia. Dessa forma, fica claro que não foi ele o 

responsável por aquele crime.  

 Resolve esquecer o acontecido com urgência, pois pressente que algo 

de muito desagradável poderá acontecer se insistir em continuar pensando 

naquele assassinato. Tenta concentrar-se na própria esposa, mas não se 

lembra com clareza das feições dela. E pergunta-se: “Como é que a gente 

pode amar intensamente uma pessoa e mesmo assim esquecer-lhe por vezes 

não apenas os traços fisionômicos mas também o próprio nome?” (1957, p. 

183). 
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 Jung, em sua teoria sobre o inconsciente, nos auxilia a compreender a 

dúvida do “homem de gris”, com a observação de que a consciência é uma 

aquisição recente da natureza e está num estágio, digamos, “experimental”. 

Sendo algo frágil, está sujeita a ameaças de perigos específicos e é passível 

de danos: 

Como já observaram os antropólogos, um dos acidentes mentais 
mais comuns entre os povos primitivos é o que eles chamam “a perda 
da alma” – que significa, como bem indica o nome, uma ruptura (ou, 
mais tecnicamente, uma dissociação) da consciência (1987, p. 24). 

 

 O “homem de gris” se vê num estado de confusão mental e pensa que 

ele não é ele próprio, que seu passado é um sonho, que não possui mulher, 

casa, não possui nada. Para tranquilizar-se, começa a dizer em voz baixa para 

si mesmo, quem é, onde mora, qual sua profissão, com quem se casou e como 

tudo ocorreu, numa clara atitude de recobramento da memória. Daí lembra-se 

de um pormenor: “Ontem minha mulher e eu íamos a um teatro. Eu tinha na 

carteira dois bilhetes. Se eles ainda estiverem lá, isso será um sinal de que 

tudo está bem e eu não estou sonhando nem louco” (1957, p. 183). Ele tira a 

carteira do bolso e abre-a: lá estão os bilhetes. Isso o faz sentir-se melhor, 

aumentando-lhe a confiança em si mesmo.  

 Jung afirma que certas tribos acreditam que o homem tem várias almas. 

Essa crença mostra o sentimento de povos primitivos de que cada indivíduo é 

formado de várias unidades, e que elas estão interligadas, mesmo que 

distintas: “Isto significa que a psique do indivíduo está longe de ser 

seguramente unificada. Ao contrário, ameaça fragmentar-se muito facilmente 

sob o assalto de emoções incontidas” (1987, p. 25). 

 O Desconhecido, que já recobrara sua identidade, imagina que sua 

situação é grave, mas não é irremediável. Pensa na esposa e que naquele dia 

pretende jantar com ela: “Depois iremos ao teatro, durante o espetáculo lhe 

segurarei a mão, lhe direi ao ouvido palavras carinhosas, lhe pedirei perdão. 

Quando voltarmos para casa eu a tomarei nos braços e tudo terminará bem” 

(1957, p. 183). 
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 Jung afirma que podemos sofrer uma dissociação e perder nossa 

identidade: “Podemos ser dominados e perturbados por nossos humores, ou 

tornarmo-nos insensatos e incapazes de recordar fatos importantes que nos 

dizem respeito e a outras pessoas” (1987, p. 25). Isso tudo acontece porque o 

controle de si mesmo é uma virtude rara e, ao mesmo tempo, extraordinária. 

 O “homem de gris” segue perguntando-se: onde está? Olha ao redor, 

sente-se de novo desorientado. Porém, aos poucos, vai reconhecendo as 

fachadas familiares. Lembra-se do mercadinho de flores. Pensa: “Mais quatro 

quadras e estará em casa...” (1957, p. 184). Tem a ideia de levar cravos 

brancos para a esposa, mas desiste, poderia parecer ridículo. Sente o perfume 

de jasmins do cabo, a infância volta-lhe à mente: 

Naquela noite de verão e lua cheia a janela estava aberta para o 
jardim e a fragrância dos jasmins enchia o quarto. 
Uma das tias lhe cantava baixinho uma canção antiga que falava em 
cavaleiros-andantes, princesas e dragões. Adormeceu embalado pela 
voz de vidro e sonhou que estava perdido num castelo assombrado. 
Acordou em pânico e, vendo-se sozinho, desejou urgentemente a 
companhia da mãe. Saltou da cama, correu para a porta que dava 
para o quarto dos pais, abriu-a, e, à luz do luar, viu uma cena que o 
deixou estarrecido. Dois vultos lutavam gemendo sobre a cama. 
Compreendeu tudo instantaneamente. 
Sua mãe estava sendo assassinada. 
Sentiu um amolecimento de pernas, uma tontura, e baqueou (1957, p. 
184-185, grifos do autor). 
 

 Essa cena ficará marcada na mente do menino e será recalcada, indo 

para o inconsciente, onde permanecerá influenciando as atitudes do adulto. 

Naquele momento longínquo do passado o garoto, voltando a si, vê-se de volta 

à própria cama e pergunta-se, se não estaria no fundo do mar, lugar que, em 

suas ilusões de criança, ele podia viver intensamente suas fantasias. A mãe 

pergunta-lhe: “Que foi, filhinho? Que foi?” (1957, p. 185, grifos do autor). Ele 

sente no quarto a áspera presença do pai e sente vergonha. Dessa forma, vai- 

-se revelando que não há um relacionamento carinhoso entre o menino e seu 

progenitor. A mãe continua a interpelar o filho, sua voz soa “machucada” e ele 

acredita que ela devia estar sentindo dor, que poderia estar sangrando. O 

garoto fecha os olhos e vê a faca de prata que o pai guardava na gaveta de 

sua escrivaninha, imagina que aquele era o instrumento de tortura utilizado na 

noite anterior.  
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Jung explica que a maioria das pessoas sabe que o ato sexual pode ser 

simbolizado por uma variedade de imagens e alegorias: “Cada uma destas 

imagens pode, por um processo associativo, levar à ideia da relação sexual e 

aos complexos específicos que incluem no comportamento sexual de um 

indivíduo” (1987, p. 29).  

Assim portava-se o menino em relação à faca de prata que o pai 

possuía. Esses momentos de terror noturno se repetiram sob as cobertas, ele 

aguardava: 

 
havia noites em que lhe chegavam aos ouvidos aqueles gemidos 
abafados, o ranger da cama, e uma que outra palavra indistinta. Ele 
cerrava os punhos e os dentes, o coração descompassado, e por fim 
rompia a chorar, afogando os soluços no travesseiro (1957, p. 185). 
 

 Quando o dia amanhecia, ele entrava no quarto dos pais sem ser visto, 

ia examinar os lençóis, procurando manchas de sangue, fazendo o mesmo ao 

aproximar-se da mãe, temeroso de ver-lhe as roupas ensanguentadas. A faca 

de prata do pai ficava guardada no escritório ao lado de um pedaço de fumo 

em rama. Ele teve ímpetos de roubá-la, pois assim poderia “salvar sua mãe”. 

Mas não teve coragem de tocar naquela arma. 

 Depois de algum tempo, aconteceu o que ele temia, mas, quando foram 

buscá-lo, a mãe já estava morta: “Algumas frases pronunciadas por vizinhos ou 

criados, naquele dia negro, haviam de ficar-lhe para sempre na lembrança” 

(1957, p. 187, grifos do autor). O teor delas exprimia: o fato de estarem 

vestindo a defunta; o coração dela que não aguentou; a morte súbita, louvado 

seja o Senhor... O pai, apertando-lhe o braço, disse-lhe que fosse beijar a mãe 

que tanto lhe quisera bem, suas palavras traziam consigo o cheiro de álcool. O 

filho beijou a mãe, seu rosto estava pálido e frio, para ele, mais que nunca, ela 

parecia uma santa. E lá estavam as três tias ao pé do túmulo como três corvos, 

os rosários nas mãos, rezando. O pai, para o menino, era o assassino, que o 

observava com fixidez e chorava. 

  Segundo Jung, “quando reprimidos os conteúdos inconscientes da 

mente podem irromper de maneira destrutiva sob a forma de emoções 

negativas” (1987, p. 95). Assim deu-se com o Desconhecido. No amanhecer 

que sucede àquela noite terrível, vivida em companhia do nanico, do mestre, 

da Ruiva, dentre outros, o homem, cuja memória está voltando aos poucos, 
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continua a caminhar pelas ruas rumo a seu lar. Apressa-se, depois para e 

resolve acalmar-se antes de seguir. Encosta-se a uma árvore e pensa na 

mulher, lembra-se dela na noite do casamento: 

 
Ali estava a noiva na penumbra do quarto, sentada na cama, num 
silêncio expectante. Havia já alguns segundos que ele a contemplava 
com a exasperadora sensação de que, embora tivesse a cabeça a 
ferver, o resto do corpo permanecia frio e insensível, como que 
anestesiado. [...]  
Impotência nervosa – explicou ele a si mesmo (1957, p. 189, grifos do 
autor). 
 

 Os seios dela arfavam de desejo, e, para ele, aquilo parecia uma 

impertinência. A moça tinha 24 anos, era bela e virgem. Ele procurou excitar-

se, mas era inútil. Foi para o banheiro e lá permaneceu algum tempo. Procurou 

pensar que a situação não era tão séria. Passaram-lhe pela cabeça histórias da 

adolescência, dentre elas: “Vai, então, vendo que era impotente, o noivo pega 

o revólver e estoura os miolos” (1957, p. 190, grifos do autor). Ele tivera poucas 

mulheres em sua vida, mas não falhara como homem. Voltou para o quarto, ela 

o chamou: “Vem, meu amor” (1957, p. 190, grifos do autor). Estranhou-lhe a 

naturalidade, achou o convite indecoroso. Mas, estavam casados. A mulher o 

abraçou e tentou seduzi-lo. Lembrou-se de uma prostituta que conhecera aos 

dezessete anos. Estendeu-se na cama, cruzou os braços. Depois de alguns 

momentos em silêncio, ela se despiu. Ele atirou-se sobre a mulher e amou-a 

com ímpeto bestial, sem ouvir-lhe os protestos: “Cuidado! Assim me matas, me 

matas! (1957, p. 194, grifos do autor). Ele sentiu que queria desforrar-se nela 

do fracasso inicial ou como se seu prazer dependesse do sofrimento dela. 

Agora ele provara que era homem! Ouviu o choro da esposa e seu sentimento 

de exaltação acabou. Tentou confortá-la, mas ela esquivou-se. Ele passou o 

resto da noite em claro, sentindo que havia cometido um crime e que teria de 

pagar por ele quando o dia chegasse. 

 O comportamento do Desconhecido, à época do casamento, assemelha-

se ao do pai, que não era gentil com sua família. E condenava os mimos que 

as tias dedicavam a seu filho, pois acreditava que aquilo o tornaria um maricas. 

O “homem de gris”, uma vez casado, sentiu o retorno das lembranças que 

pertenciam ao ambiente familiar da infância, e, acabou reproduzindo o 

comportamento do homem a quem condenara − o próprio pai.  
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 Na atualidade de sua vida, retornando para casa, após a noite em que 

se vira sem memória, o “homem de gris” conclui: “Os desastres daquela 

primeira noite foram a causa de todos os desencontros e frustrações dos dias e 

noites que se seguiram” (1957, p. 196). A mulher se comportava de maneira 

compreensiva e paciente, disposta a perdoar e a esquecer, para que tentassem 

de novo, no entanto, esse comportamento o fazia sentir-se inferior e 

insuficiente. Esses períodos de intenso sofrimento se intercalavam com 

momentos de relativa normalidade, que se prolongavam por dias e até 

semanas. 

 O “homem de gris” trabalhava num laboratório e realizava atividades de 

pesquisa, que o ajudavam a esquecer as dificuldades domésticas. Isso se 

coaduna com a seguinte afirmativa de Jung: “Esta capacidade que temos de 

isolar parte de nossa mente é, na verdade, uma característica valiosa. Permite 

que nos concentremos em uma coisa de cada vez, excluindo tudo o mais que 

também solicita a nossa atenção” (1987, p. 25). Mas, nem sempre ele 

conseguia realizar isso com sucesso, pois, não raramente, interrompia o que 

estava fazendo no laboratório para pensar na esposa e desejá-la com ardor, 

desconcentrando-se do trabalho. Esperava com impaciência a hora de voltar 

para casa e tomá-la nos braços. Mas, quando eles subiam para o quarto, a 

cabeça voltava a doer, sentia inibição e o corpo voltava a ficar parcialmente 

anestesiado. Ele pensara em procurar um analista, mas desistiu porque não 

queria confessar suas intimidades a um estranho. 

 Numa madrugada em que o fracasso sexual foi completo, ele saiu para a 

rua e aceitou o convite da primeira prostituta que encontrou. Ele queria provar a 

si mesmo que era normal. Ao sermos informados dessa atitude do “homem de 

gris”, constatamos que a noite em que esteve perdido, ao lado das criaturas 

que lhe extorquiram dinheiro, não foi a única em que desceu ao submundo 

noturno. Ele saiu da casa daquela mulher com nojo de si mesmo e com a 

sensação de que estava irremediavelmente sujo. Voltou ao lar, tomou uma 

ducha, mas não teve coragem de deitar-se ao lado da esposa. Pensou: “Se 

não era ele o errado, quem era? Talvez não amasse a mulher... Absurdo. 

Estava claro que amava, e era exatamente isso que tornava a coisa pior” 

(1957, p. 198). 
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 Ele adormeceu na poltrona e nas primeiras horas do despertar não se 

lembrou do que havia acontecido no dia anterior:  

 
Foi como se entre a manhã e a noite que passara se houvesse 
erguido uma sólida muralha cinzenta. Aos poucos, porém, lhe 
voltaram à mente os acontecimentos da madrugada. E à luz do dia 
eles lhe pareceram ainda mais sórdidos, estúpidos e melancólicos 
(1957, p. 198). 
 

 Jung afirma que a consciência humana ainda não alcançou um grau 

razoável de continuidade, sendo ainda vulnerável e suscetível à fragmentação. 

O médico suíço ressalta que existe uma diferença radical entre uma decisão 

consciente, que separa e suprime temporariamente uma parte da nossa 

psique, e uma situação na qual isto ocorre de forma espontânea, sem nosso 

consentimento e até contra nossas intenções. O primeiro caso é uma atitude do 

ser humano civilizado, e o segundo é característico da “perda da alma”, como 

acreditavam as tribos primitivas, podendo significar um sintoma patológico. 

 Dessa forma, mesmo nos dias atuais, “a unidade da consciência ainda é 

algo precário e que pode ser facilmente rompido” (1987, p. 25).  Como 

completa Jung, a faculdade de controlar as emoções, que, sob um ponto de 

vista, seria muito vantajosa, se tornaria uma qualidade discutível, porque 

despojaria os relacionamentos humanos de sua variedade, colorido e calor. 

 O Desconhecido, em seu caminhar pela calçada, atordoado pelo peso 

das lembranças que lhe voltam à mente, sente piedade ao contemplar a 

projeção de seu vulto na calçada: “Tem a sensação de que não é só o corpo 

que lhe dói, mas também a sombra” (1957, p. 198). 

 Ao erguer os olhos, vê uma pracinha com um quiosque, ela tem bancos 

verdes, um chafariz colonial e árvores anãs. Ele se pergunta: quantas vezes 

ele e a mulher vieram ao final do dia sentar-se naqueles bancos? Não se 

recorda, mas o fato é que isso nunca mais acontecerá, pois ela não voltou e 

nem voltará para casa. O “homem de gris” pensa que está tudo perdido, só lhe 

restando meter uma bala na cabeça. Já imagina o clichê no jornal e que sua 

esposa provavelmente lerá o periódico. Ela sentirá culpa, mas 

 
Que culpa? O culpado é ele, só ele, com a sua mania de esmiuçar 
tudo. É como se, em vez de deixar o microscópio no laboratório, ele o 
carregasse consigo por toda parte, só pelo mórbido prazer de colocar 
na lâmina tudo quanto ela dizia e fazia, ansioso por descobrir em 
suas palavras e atos o micróbio duma intenção maliciosa, do desejo 
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de diminuí-lo, de fazê-lo lembrado de suas deficiências de amante 
(1957, p. 199). 
 

 Todo esse comportamento demonstra a baixa autoestima do 

Desconhecido, e isso faz com que, por vezes, se comporte como um neurótico. 

Exemplo disso é o episódio ocorrido na casa de uns amigos do casal, numa 

festa de aniversário: “Tinham jantado à americana no jardim, a noite estava 

tépida e uma aragem perfumada de madressilvas balouçava as lanternas que 

pendiam da pérgula. Uma pequena orquestra tocava na área ladrilhada” (1957, 

p. 200, grifos do autor). Ele observava a esposa com admiração e inveja, ela, 

com um copo na mão, andava dum lado para o outro, de um grupo para outro, 

rindo, como se fosse a anfitriã da festa: “Com que facilidade fazia amigos, com 

que envolvente encanto tratava a todos! Era indiscutivelmente a pessoa mais 

popular do grupo” (1957, p. 200, grifos do autor). O marido sentia mal-estar 

quando ela estava cercada de homens, pois chegara à conclusão de que mais 

cedo ou mais tarde ela teria um amante. Assim: 

 
Era evidente que os homens a admiravam e desejavam. Até mesmo 
os amigos mais íntimos do casal a cortejavam. Era natural que a 
considerassem presa fácil, pois decerto interpretavam mal sua 
franqueza, sua alegria, sua familiaridade... Não poderia ela ser menos 
expansiva? Não tinha idade suficiente para saber que as pessoas são 
perversas, maliciam tudo? E que mania irritante, aquela de tocar 
sempre o interlocutor! Lá estava ela a dar palmadinhas na mão dum 
homem... (1957, p. 200, grifos do autor). 
 

 Os casais começaram a dançar e o “homem de gris” decidiu ir embora. A 

mulher protestou, mas ele disse que precisava acordar cedo na manhã 

seguinte. Ela cheirava a álcool, os olhos estavam brilhantes e o rosto 

afogueado. Na mente dele surgiram, dum remoto canto do passado, as vozes 

das três tias de preto: “Uma cadelinha no cio” (1957, p. 201, grifos do autor). 

Um homem aproximou-se e chamou sua esposa para dançar. O “homem de 

gris” sentiu vontade de esbofeteá-lo e arrastar a esposa para o carro. Conteve-

se e se sentou: “já dominado pela impressão de que os outros sabiam de tudo, 

apiedavam-se dele ou então o desprezavam, considerando-o um pobre diabo” 

(1957, p. 201, grifos do autor). 

 A mulher ria e deixava que seu par a apertasse contra si. Quando a 

música parou, ela serviu-se de mais bebida. Nesse instante, três homens a 

cercaram. E pareceu ao marido que todos queriam dançar com ela. As três tias 
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continuavam na mente dele a recriminá-la e ele se sentia cada vez pior: 

“Insuportável! Ela queria humilhá-lo. Impossível que os outros já não tivessem 

percebido que ela não ligava a mínima importância ao marido” (1957, p. 202, 

grifos do autor). 

 Quando voltaram para casa, ele sentiu ímpetos de arremessar o carro 

contra uma árvore e acabar logo com aquela agonia. Ela ia muito juntinha dele, 

com a cabeça em seu ombro, murmurando palavras que ele não entendia. 

Estava bêbada. Ao entrar no quarto, depois de guardar o automóvel, ele notou 

escandalizado que ela estava completamente despida e tapou-lhe a boca com 

um beijo: “Ele teve a impressão de que a mulher trazia no corpo o cheiro de 

todos os homens que a haviam tocado” (1957, p. 203, grifos do autor). Sentiu 

vontade de feri-la, insultá-la e fazê-la pagar por todas as humilhações que o 

fizera sofrer naquela noite. “Ela o atacava com uma agressividade de homem, 

como se quisesse penetrá-lo, violentá-lo” (1957, p. 203, grifos do autor). O 

“homem de gris” não se controlou mais e agarrou-a pelos ombros com 

brutalidade, repelindo-a, atirou-a sobre a cama gritando: “Cadela indecente!” 

(1957, p. 203, grifos do autor). 

 Para ele, o comportamento da esposa era inaceitável, pois, além de 

fletar com vários homens na festa e permitir-lhes certas intimidades, ela tomava 

a iniciativa em relação a ele. Os papéis estavam invertidos, e isso o aborrecia 

profundamente. Sua mãe não se comportara assim, e ele a tomava como 

exemplo de mulher, porque, mesmo sofrendo por causa do comportamento de 

seu pai, ela permanecera firme até o fim. Além disso, a inapetência sexual dele 

era a causa de toda aquela situação em relação à esposa, e, isso só o fazia 

sentir-se pior: “Que vergonha! Que miséria!” (1957, p. 203). 

 Relembrando os acontecimentos da última noite que passara com a 

esposa, tinha certeza de que ela não voltaria após ter sido tão insultada por 

ele. Um suor frio desce-lhe pela face, pega o lenço no bolso do paletó: “Já não 

tem mais dúvidas quanto ao que lhe aconteceu a noite passada. Agora sabe... 

Perdeu a memória e andou vagueando sem rumo pelas ruas” (1957, p. 204, 

grifos do autor). Percebe o sangue no lenço e nas roupas e isso o assusta, 

teria assassinado alguém quando andava pela cidade sem memória? Porém, 

mesmo que ele primeiramente não se recorde, o sangue do lenço é o de sua 

própria orelha ferida pelas pedras que os meninos lhe jogaram na rua, após ser 
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confundido com um ladrão. O sangue da roupa também é resultado do 

ferimento na orelha e de outro que ele tem no rosto, feito pelo nanico no 

momento em que ambos brigaram e foram separados pelo mestre.  

 O “homem de gris” atira o lenço na sarjeta e apressa o passo, para na 

esquina, do outro lado da rua está sua casa. Ele mais que nunca sente a falta 

de um aconchego humano, de uma voz amiga, de um sono solto, de paz: 

 
Se ela voltou, ó meu Deus, se ela voltou prometo que daqui por 
diante tudo vai ser diferente. Agora eu sei. Mea culpa. Mea maxima 
culpa. Prometo. Juro. Por tudo quanto há de mais sagrado. Juro. 
Juro. Juro (1957, p. 205, grifos do autor). 
 

 O “homem de branco” está sentado no meio-fio da calçada em frente a 

sua casa. Está ali para terminar sua tarefa: a de verificar se o “homem de gris” 

completou seu percurso pela noite e por dentro de si mesmo, para certificar-se 

de que ele adentrará o ambiente doméstico e que seguirá sua vida. O “monge” 

sopra a gaita e as notas da valsa se erguem no ar do novo dia: “musiquinha 

límpida e antiga, doce voz de amigo a assegurar que tudo estará bem, haja o 

que houver” (1957, p. 205).  

 O “homem de gris” pergunta-se quem seria aquele homem e o que 

saberia sobre “sua noite”. Depois, ele entra em casa, tudo está em silêncio, os 

cheiros lhe são familiares, seus olhos ficam cheios de lágrimas. Na sala de 

estar não há ninguém. O relógio do consolo está parado. O espelho trincado. O 

tapete repleto dos pedacinhos da carta que ele rasgara. Ele começa a ouvir 

ruídos vindos do andar superior e percebe que são passos. 

 Quer gritar, mas não pode, teme perder a memória novamente: “Por 

alguns segundos de agonia fica como que preso pelas pontas dos dedos às 

bordas do dia, enquanto o corpo balouça perigosamente sobre os abismos da 

noite. Faz um esforço supremo para alçar-se rumo da luz” (1957, p. 206). 

Nesse momento lembra-se do nome da esposa e grita: “Maria! Maria!” E corre 

para a escada. 

Jung assegura que uma pessoa pode estragar de modo evidente a 

própria vida e a dos outros, e ser incapaz de percebê-lo (1994, p. 8). O 

Desconhecido fez isso, mesmo antes do fato que o levou a perder a memória. 

Ao recordar-se, paulatinamente, de quem é, e o que lhe aconteceu, ele vai 

fazendo uma análise de todo o seu percurso anterior à perda da memória, e 
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verifica que não foi um bom marido. Suas desconfianças em relação à 

fidelidade da mulher o fizeram se comportar de forma violenta, e a 

possibilidade de uma impotência sexual o tornaram um sujeito arredio e de 

difícil convivência.  

Quando a memória retorna e ele está de novo em casa − não sendo 

mais “Desconhecido” para si mesmo, mas permanecendo um “homem de gris”, 

pois está infeliz−, poderá, conforme prometeu a si mesmo, mudar de atitude e 

tentar construir uma vida melhor ao lado da esposa, porque a ama.  

A “noite primordial” ou primitiva, como enunciou Jung, se revela nesse 

homem, que, mesmo sendo um profissional competente, com boa situação 

financeira, casado, não consegue se livrar dos “fantasmas” que habitam o seu 

interior. Ele necessita “purgar” emoções contidas, numa catarse que explode 

num estado de perda de memória, e que depois, se restabelece, ao término do 

percurso, após percorridos os meandros da noite apavorante, sedutora, 

constrangedora, corruptível e “assassina”, pois é no seu início que o crime, 

motivo de mais uma das incertezas do “homem de gris”, se realiza, fazendo-o 

perguntar-se, se teria matado alguém “quando andava pela cidade em estado 

crepuscular” (1957, p. 204). Os traumas da infância e seu recalcamento, 

resultantes do relacionamento que manteve com os pais e as tias, vêm à tona. 

O percurso pelo subterrâneo de seu inconsciente faz abrir as portas, vasculhar 

os objetos antigos guardados no baú da memória, levar ar e luz aos 

sofrimentos que tinham que se curar de alguma forma, para que fosse 

permitida nova vida ao homem que quer agora ser feliz como não fora dantes. 
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5. EM BUSCA DA AURORA PERDIDA 

 
O drama terminou. Por que então alguém se 
adianta? – Porque um sobreviveu ao 
naufrágio.  

Melville 
 

Estamos no final, mas é como se no princípio estivéssemos novamente, 

pois, para concluir, é preciso repensar tudo o que foi dito, o que foi refletido e 

redigir algumas palavras à guisa de conclusão. Quando nos propomos a 

realizar uma pesquisa, temos um mapa, uma intenção e sonhos. Quando a 

estamos concluindo, na medida em que as condições de tempo nos permitiram, 

temos outro mapa, as intenções se desdobraram. Mas que restou dos sonhos? 

Alguns se realizaram, outros não, alguns se foram na corrida do aprendizado 

diário, outros permaneceram firmes e continuam a nos nortear para o futuro, 

abrindo outras portas. 

Inicialmente, tínhamos a intenção de valorizar a obra Noite, que seguia 

como uma das menos conhecidas do autor gaúcho. Conseguimos? Cremos 

que sim, pois nesse período de trabalho, de pouco mais de dois anos, alguns 

aspectos desenvolvidos nessa dissertação foram apresentados em diversos 

eventos, levando o conteúdo da novela de Veríssimo a vários leitores e 

ouvintes que não a conheciam e por ela se interessaram.  

Em artigo intitulado Festa nos pampas, de Rogério Borges, e publicado 

por O popular, quando do centenário do autor gaúcho, aparece a declaração de 

Lya Luft de que a simplicidade da escrita e da narração de Veríssimo 

representam a grande lição deixada por ele. E alerta: “Muitas vezes isso foi 

confundido com pouca profundidade dos personagens” (2005, p. 01). Crítica 

que, segundo a escritora, pode ter prejudicado a carreira do autor, pois ela 

acredita que ele não é valorizado como deveria; mas, nós, como estudiosos de 

sua obra, acreditamos que ainda poderá sê-lo. 

Desejávamos investigar a funcionalidade do espaço hostil da cidade à 

noite, em conexão com os subterrâneos da mente do protagonista, homem que 

perdeu a memória em razão da forte situação emocional que viveu. E assim 

fizemos, pois procuramos compreender e relacionar os sentimentos do “homem 
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de gris” aos locais por onde ele passou, dentro da noite e da cidade, lutando 

contra a escuridão interior, até a recuperação da memória, que o liberta da 

dúvida de ser ou não o assassino da própria esposa. Nessa jornada, os 

traumas reprimidos da infância do Desconhecido tiveram papel relevante. Esse 

aspecto foi investigado à luz de teorias freudianas e junguianas sobre o 

inconsciente, os sonhos e a sombra. 

A hermenêutica simbólica nos foi útil na medida em que nos mostrou 

outras possibilidades de entendimento, além daquelas essencialmente 

racionais, nos abrindo as portas que nos levaram ao reencontro com os mitos, 

os ritos, as práticas religiosas e as crenças do homem primitivo e das 

comunidades que, mesmo atualmente, respeitam essa visão de mundo, que 

interpreta nossas vivências e dúvidas existenciais a partir do viés do mistério e 

dos segredos do Cosmos. Para exemplificar esse relacionamento do homem 

com a natureza e com as forças que advêm de suas crenças, que mesmo 

variando de região para região no mundo, possuem a característica universal 

de desejar dominar o devir, utilizamos o pensamento de Durand (2002, p. 269), 

quando ele se refere ao significado do termo místico, cujo sentido, o 

antropólogo francês acredita conter uma vontade de domínio do tempo e a 

conjugação de uma vontade de união a certo gosto de intimidade secreta. 

Dessa forma, acreditamos que o homem também tenta entender o mundo para 

além das amarras da racionalidade. E, mesmo que Veríssimo seja um autor 

realista, cremos que a hermenêutica simbólica e a teoria do imaginário se 

encaixam no estudo que realizamos de sua obra, independentemente do fato 

de o autor gaúcho ter tomado conhecimento ou não dessas teorias que já se 

desenvolviam pelo mundo a sua época.   

O autor de O tempo e o vento nos mostrou, em obras suas lidas para 

esta dissertação, especialmente em Noite, características narrativas que 

fizeram dele “um homem consciente diante do mundo [e elas] decorreram de 

sua longa, obsessiva e cultivada consciência da própria condição mortal” 

(VEJA, 03/12/1975). Em “O mea culpa da metrópole”, prefácio escrito por 

Flávio Aguiar para a edição de Noite da Companhia das Letras, o crítico cita 

que O homem da multidão, de Edgar Allan Poe, é uma menção tradicional em 

se tratando da novela do autor gaúcho. É do texto de Poe, o trecho: 
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Há certos segredos que não consentem ser ditos. Homens morrem à 
noite em seus leitos, agarrados às mãos de confessores fantasmais, 
olhando-os devotamente nos olhos; morrem com o desespero no 
coração e um aperto na garganta, ante a horripilância de mistérios 
que não consentem ser revelados. De quando em quando, ai, a 
consciência do homem assume uma carga tão densa de horror que 
dela só se redime na sepultura. E, destarte, a essência de todo crime 
permanece irrevelada (POE, 2012). 

 

 Na novela, objeto de nossa análise, o crime, cuja motivação não nos é 

revelada claramente, apesar de podermos deduzi-la, é o da mulher esfaqueada 

pelo marido que aparece nas manchetes dos jornais. Pensamos ser ciúme e 

traição, mas pode haver outras razões para tal assassinato. Em nossa 

interpretação, acreditamos que o Desconhecido não cometeu assassinato, por 

isso ouve passos no andar de cima de sua casa, quando a ela retorna após a 

noite que passou na rua. Pensamos que esses passos podem ser os da 

esposa que voltou para seu lar. Não obstante, é possível outra interpretação 

que levaria a acreditar que o “homem de gris” matou a esposa, pois ela não 

aparece de fato ao final da novela.  Nesse caso, os ruídos ouvidos pelo marido 

poderiam ser atribuídos a outra pessoa. No entanto, acreditamos que, para 

sustentar essa interpretação, não há argumentos suficientes no texto de 

Veríssimo. 

 Quando o protagonista de Noite é denominado Desconhecido, mostra-se 

aí a tendência de subtrair-lhe a identidade, da qual ele não se lembra; o 

narrador, inicialmente, não pode ou não sabe revelá-la e nem aparecem 

documentos pessoais para comprová-la. José Fernandes em O sortilégio do 

nome revela: 

Se o homem se humaniza ao pronunciar a palavra epifânica, 
antropofânica e ontofânica, os objetos, ao serem nomeados, deixam a 
insignificância do nada e ingressam na existência. Assim entendida, a 
palavra encerra qualidades metafísicas que sobrepujam os objetos 
em si, pois confere-lhes identidade, tornando-os onticamente 
diferenciados (1990, p. 215). 

 

 Na obra do escritor cruzaltense, referimo-nos não a um objeto, mas a um 

ser humano. O protagonista está como que reaprendendo a própria linguagem 

quando ouve um vendedor de jornais gritando Diário da Noite: “Aos ouvidos do 

Desconhecido o nome do jornal soava como – ‘Diaranôi! Diaranôi!’ Ele disse 
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baixinho Diaranôi. [...] E sorriu, satisfeito, como se de repente houvesse 

aprendido a língua daquela cidade estrangeira” (1957, p. 5-6, grifos do autor). 

Mais tarde, numa situação de desafio, ele proferirá novamente a “primeira” 

palavra (re)aprendida quando está diante de uma estátua no parque, e que ele 

pensa ser uma mulher de verdade. A estátua está nua e assim como fez com a 

esposa na última noite de convivência antes de perder a memória, chamou-a: 

“Cadela indecente!” (1957, p. 203, grifos do autor), o que já prova o retorno 

gradativo das lembranças. 

 Seguindo com suas explanações, Fernandes declara que “o nome mais 

banal não limita sua ação ao objeto que ele nomeia, parecendo isolá-lo do 

contexto; ele determina o objeto, em função de seu ambiente. Ele cristaliza a 

realidade, ele a condensa em função de uma atitude da pessoa” (1990, p. 215).  

Assim, parece-nos agir Veríssimo, ao denominar os seres de Noite. O mestre 

teria recebido essa alcunha por sua sabedoria de articulador de pessoas e 

segredos; o nanico, por sua estatura, por suas atitudes sórdidas, e, ao mesmo 

tempo, por ser um artista que não atingiu a fama, por mais que seus desenhos 

tenham sido apreciados. A Ruiva, cuja alcunha é escrita com letra maiúscula, 

assim como a do Desconhecido, é, como a própria cor vermelha sugere, 

representante da paixão. O “homem de branco”, conforme já visto 

anteriormente, representa o guia, o monge, o anjo que conduz o Desconhecido 

até seu lar. 

 No artigo de Fernandes, há tópicos cujos títulos são “Nomear é tirar do 

nada” e “O nome é um mosaico de sensações”. Eles podem nos fazer pensar, 

respectivamente, no Desconhecido, quando, para retirá-lo da condição de não 

sabermos como a ele nos referir, o narrador passa a chamá-lo assim; e no 

Vaga-lume, que, em suas performances noturnas, nos embriaga e, ao mesmo 

tempo, nos assusta.  

 Deixando a questão dos nomes, pensemos na situação do “homem de 

gris”, que percorre a cidade onde mora, como se nova cidade fosse, ele flana 

por esses lugares, pois tem tempo para fazê-lo, não precisa dormir cedo, pois 

não se lembra de ter emprego; não necessita voltar para casa logo, porque não 

sabe onde ela fica ou pensa que a esposa está morta. Há cenas em que a 
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atitude de flanar ocorre mais claramente, como, por exemplo, quando ele passa 

por baixo de um anúncio de gás neônio e fica encantado com o colorido deste, 

e em outra cena: 

Chegava agora a outra esquina. Recostou-se a um poste e ficou a 
observar fascinado, mas com um certo temor, os faróis dos 
automóveis que rodavam sobre o asfalto. Um grande ônibus de 
janelas iluminadas e abarrotado de gente passou junto à calçada, 
produzindo uma rápida e morna brisa, que bafejou o rosto do 
Desconhecido (1957, p. 5). 

 

 Porém essa atitude de flâneur dura pouco, pois ele não pode transitar 

pela cidade despreocupadamente, observando-a sem que sinta os temores que 

lhe advêm por não saber quem ele é e onde está. Isso pode ser observado no 

trecho em que o “homem de gris” tenta atravessar a rua, seguindo os 

transeuntes e quase é atropelado, pois a sinaleira abre, permitindo a passagem 

dos carros: “Por alguns segundos ficou a negacear como uma fera acuada 

diante dos caçadores, procurando uma brecha para fugir” (1957, p. 6). Donaldo 

Schüler observa que o “flanador, Narciso urbano dos novos tempos, anda pelas 

ruas, atraído pelo espetáculo das vitrines, encantado com a luz, com a riqueza, 

com a moda que se renova em cada estação” (1994, p. 80). Assim, 

definitivamente, o Desconhecido não poderá agir, pois logo começa a acreditar 

que é um foragido e depois será dominado pelo mestre e pelo nanico, que o 

levarão aonde e como quiserem. Até mesmo porque o flanador, na visão de 

Schüler, é um solitário e um consumidor que se consome neste ato. O 

Desconhecido tem muito dinheiro, mas são os companheiros de jornada que 

gastam por ele, que parece não se importar com isso. 

 O Professor Doutor Mario Luiz Frungillo observou28 que os personagens 

“homem do cravo vermelho”, corcunda e “homem de branco” podem ser vistos 

como projeções do próprio Desconhecido. Essa interpretação tem como 

embasamento teórico o conceito de projeção utilizado por Freud em 

Publicações pré-psicanalíticas e esboços inéditos, em seu Volume I, (1886 - 

1899, p. 124). Nesse estudo, em que o médico vienense versa sobre o 

recalcamento, ele se refere ao mecanismo de defesa projetivo. Uma moça, sua 

paciente, que não desejava relatar um fato embaraçoso, de cunho sexual, que 

                                                           
28 no momento da defesa desta dissertação 
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ocorrera em sua vida, se defendia disso, de acordo com as palavras do 

médico: “Ela queria não se lembrar do incidente e, por conseguinte, recalcava-

o intencionalmente” (1886 - 1899, p. 125, grifo do autor). 

 A moça, ainda de acordo com o pensamento de Freud, estaria se 

poupando de algo: “Podemos entrever o que era. Provavelmente, na realidade, 

ela ficava excitada com o que viu e com a lembrança do fato” (1886 - 1899, p. 

125). Assim, estaria se poupando da censura de ser uma “mulher depravada” 

(1886 - 1899, p.125). E passou a ouvir essa censura, proveniente do meio 

externo. Desenvolveu delírios de que estaria sendo observada e perseguida 

por suas vizinhas com insinuações, e, que elas sentiam pena dela, por ainda 

esperar, que o homem, protagonista do acontecimento sexual embaraçoso, 

ainda voltasse. Freud assinala que o tema permanecia inalterado, o que havia 

mudado era a sua localização: “Dessa forma, o julgamento, a censura, era 

mantida afastada de seu ego” (1886 – 1899, p. 125, grifos do autor). O que 

caracteriza sintoma de paranoia, pois, “o propósito da paranoia, é rechaçar 

uma ideia que é incompatível com o ego, projetando seu conteúdo no mundo 

externo” (1886 – 1899, p. 125).  

 De acordo com as teorias freudianas, o narrado anteriormente, é o 

abuso de um mecanismo psíquico muito comum na vida normal, sendo 

chamado de “transposição ou projeção” (1886 – 1899, p. 125). Como exemplo 

disso, podemos citar os delírios que uma pessoa sente de estar sendo 

observada, quando isso de fato não está ocorrendo. Considerados normais, de 

acordo com o pai da psicanálise, se a pessoa que os sente, deles estiver 

consciente como um processo de mudança interna, pois “estamos 

acostumados a verificar que nossos estados internos se revelam (por uma 

expressão da emoção) às outras pessoas” (1886 – 1899, p. 126). Caso 

contrário, teremos aí a paranoia: “Trata-se, pois, de um abuso do mecanismo 

de projeção para fins de defesa” (1886 – 1899, p. 126, grifos do autor).  

 Em nossa análise de Noite, detectamos que isso pode ser corroborado 

pelos traumas infantis que o Desconhecido sofreu em seu lar, e que foram 

recalcados e permaneceram reprimidos até a idade adulta. Lembramos que, 

quando ele era criança, se projetava para o “fundo do mar” para esquecer seus 



116 
 

problemas (1957, p. 181), mas isso era apenas uma brincadeira infantil. Ao 

tornar-se adulto, no momento da crise emocional sofrida por causa da 

separação da esposa, e, consequente perda de memória, ele poderia, de 

acordo com Frungillo, ter se projetado em três pessoas como maneira de 

utilizar um mecanismo de defesa. Essa projeção, vivida de maneira onírica se 

consumaria na peregrinação noturna, pois quando o dia chega, a rotina volta à 

vida do Desconhecido, já praticamente no uso pleno de sua memória. É 

possível, assim, a interpretação de que o “homem de branco” ─ personagem 

de caráter bondoso, amigo fiel e companheiro ─ fosse uma projeção do lado 

mais humano do “homem de gris”. O corcunda, de uma parte dele dotada de 

violência e crueldade, por meio da qual, poderia dar vazão a seus instintos 

sexuais mais inconfessáveis. E o “homem do cravo vermelho”, de um viés do 

Desconhecido inteligente e culto, mas, ao mesmo tempo, cruel e corrupto. 

 Sendo assim, a projeção, mecanismo de defesa, inconsciente, e em 

nosso corpus de pesquisa, de caráter patológico, pois ocorre enquanto o 

protagonista está sofrendo de amnésia, se configura como uma maneira de 

atribuir a outros ─ “o homem de branco”, o “homem do cravo vermelho” e ao 

corcunda ─ sentimentos e ideias inconscientes e inaceitáveis para o “homem 

de gris”. No caso do “homem de branco”, o inaceitável, poderia ser o fato de ele 

não ter um emprego e viver perambulando pela cidade como um vagabundo. 

Essas projeções poderiam, então, levar a novas interpretações dos fatos 

narrados na novela de Veríssimo. 

 Concluímos lembrando que Noite é uma narrativa que não se inscreve 

apenas no período em que foi escrita, e, por isso, é atemporal, com tonalidades 

de literatura fantástica, repleta das emoções do homem que se deixa perder no 

“escuro quarto” de seu inconsciente, mas que também deseja a “luz” ao tentar 

se tornar um marido melhor e superar os traumas do passado. Todos esses 

ingredientes fazem da novela publicada em 1954, que chocou o público e a 

crítica, um livro cujo matiz inovador utilizado por Erico Veríssimo necessita ser 

compreendido por seu público leitor que se renova com a passagem dos anos.  
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“O patriarca dos Bertaso era homem incapaz de guardar rancores. Tinha, como 

qualquer mortal, as suas birras, que às vezes expressava de maneira até 

humorística. De resto, quem pode esperar sangue de barata nas veias dum 

italiano?” 

Um certo Henrique Bertaso 

Página 29 
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“[...] as estórias que eu escrevia e mandava quase semanalmente para o 

Correio do Povo, que as publicava em seu Suplemento Literário.” 

Um certo Henrique Bertaso 

Página 18 
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Fachada do prédio onde funcionou a Livraria do Globo, sito à Rua dos 

Andradas, nº 1416, Centro, Porto Alegre.  
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A Lojas Renner inaugurou uma filial no antigo prédio da Livraria do Globo, 

tombado como patrimônio histórico de Porto Alegre. Para adequar o negócio à 

estrutura do local, foram restaurados parapeitos, paredes de tijolo à vista e 

tubulações aparentes. O resultado é um espaço com um memorial da cidade e 

um Café do Porto, rede conhecida por cafeterias em locais frequentados pela 

classe média alta.  
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Fotos da entrada do Memorial Livraria do Globo.  
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Fotos do painel que decora o Memorial dedicado ao escritor cruzaltense.  
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Painel com fotos do autor, desenhos, anotações e capas de edições brasileiras 

e estrangeiras de suas obras.  

Estante com edições antigas de Erico Veríssimo e Mario Quintana.  
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Esquema feito por Erico Veríssimo para os personagens de “O tempo e o 

Vento”.  
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O título que Erico deu inicialmente à sua trilogia era “O Vento e o Tempo” e 

assim permaneceu quando os originais foram mandados para impressão na 

Editora Globo. Somente quando já estava para ser lançada a primeira edição é 

que o título foi invertido. (Foto feita a partir de uma reprodução utilizada em 

mural do Memorial Livraria do Globo). 
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Placa na entrada do Centro Cultural - Rua dos Andradas, 1223, Centro 

Histórico – Porto Alegre. 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

   

Horários e dias de visitação ao Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo.  
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Tapete na entrada do local. 
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Disposição por andar dos espaços que compõem o Centro Cultural CEEE Erico 

Veríssimo.  
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Sala no primeiro andar onde está sendo mostrado o documentário “100 Lírios 

de Erico”, dirigido por Luzimar Stricher. Nesse momento é José Mindlin, 

bibliófilo brasileiro, quem fala sobre o autor nascido em Cruz Alta. 
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Ilustração feita por Juarez Machado para o conto “Sonata” de Erico Veríssimo. 

O trabalho original foi feito em aquarela, ecoline e nanquim sobre papel, 

assinado e datado de 1973, com as dimensões de 32,5 x 45,5 cm. O cartaz 

acima está exposto no primeiro andar do CEEE Erico Veríssimo.  
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Detalhe do cartaz identificado na página anterior. 
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Detalhe do cartaz em exposição no CEEE Erico Veríssimo em que aparece o 

anjo triste desenhado por Juarez Machado na ilustração que fez para o conto 

“Sonata”: “A poucos passos de sua porta central, debaixo duma paineira florida, 

cismava um anjo de bronze, sentado numa pedra na atitude do Penseur de 

Rodin” (VERÍSSIMO, 1957, p. 216).  
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Cartaz comemorativo dos dez anos do CEEE Erico Veríssimo.  
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“Toda gente tinha achado estranha a maneira como o Capitão Rodrigo 

Cambará entrará na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém 

sabia de onde, com o chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela 

cabeça de macho altivamente erguida, e aquele seu olhar de gavião que 

irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da 

casa dos trinta, montava um alazão, vestia calças de riscado, botas com 

chilenas de prata e o busto musculoso apertado num dõlmã militar azul, com 

gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo, sua espada, 

apresilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outono de 1828 e o 

lenço encarnado que trazia ao pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira.”  

Um certo Capitão Rodrigo 

Páginas 1 e 2  
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“Ana Terra descia a coxilha no alto da qual ficava o rancho da estância, e 

dirigia-se para a sanga, equilibrando sobre a cabeça uma cesta cheia de roupa 

suja, e pensando no que a mãe sempre lhe dizia: “Quem carrega peso na 

cabeça fica papudo”.Ela não queria ficar papuda. Tinha vinte e cinco anos e 

ainda esperava casar. Não que sentisse muita falta de homem, mas acontecia 

que casando poderia ao menos ter alguma esperança de sair daquele cafundó, 

ir morar no Rio Pardo, em Viamão ou até mesmo voltar para a Capitania de 

São Paulo, onde nascera.” 

Ana Terra 

Página 02  
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Foto atual da região do cais de Porto Alegre. Local, provavelmente, citado em 

Noite.  
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Região do cais de Porto Alegre – março/2013. 
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Foto atual da região do cais com recorte e efeito de envelhecimento. 
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Casa onde Erico Veríssimo morou no Bairro Petrópolis em Porto Alegre e que 

atualmente é a residência de Luis Fernando Veríssimo. 
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Capa da primeira edição de Noite publicada pela Editora Globo em 1954. Esta 

foto foi obtida por meio de contato feito com o CEEE Erico Veríssimo realizado 

por e-mail em fevereiro de 2014 e que obteve pronta resposta de Lina Ester 

Barbosa Ribeiro Salini da Coordenadoria de Comunicação Social/Grupo CEEE.  
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