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RESUMO 
 

 
Este trabalho propõe o estudo do insólito em dois contos de autores hispano-

americanos: ―El almohadón de pluma‖ (1907), do escritor Horacio Quiroga, e 

“¿Una mariposa?” (1906), de Leopoldo Lugones. Examinamos a trajetória das 

protagonistas e suas relações amorosas, o percurso do insólito como traço de 

desequilíbrio nos textos e o conflito entre o natural e o sobrenatural, afrouxando 

as barreiras entre o real e o irreal, chegando ao limite com o estranho. Baseando-

nos nas teorias de renomados autores, como Todorov e Filipe Furtado, 

estudamos de que maneira eles definem o aspecto insólito e analisamos de que 

forma ele se institui nas narrativas. Estabelecemos uma comparação entre os 

contos, refletimos e tentamos encontrar explicações para esses eventos. Desta 

forma acreditamos colaborar para o esclarecimento do insólito como um traço 

estético presente no corpus de análise. 

 
Palavras-Chave: Insólito; Fantástico; Estranho; Horacio Quiroga; Leopoldo 

Lugones. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

                                                

RESUMEN 
 
 
Esta  investigación de maestría  propone el estudio de lo insólito en dos relatos de 

autores hispanoamericanos: ―El almohadón de pluma‖ (1907), del escritor Horacio 

Quiroga y ―¿Una mariposa" (1906) de Leopoldo Lugones. Examinamos la 

trayectoria de las protagonistas y sus relaciones amorosas, el desarrollo de lo 

insólito como rastro de desequilibrio en los textos y el conflicto entre lo natural y lo 

sobrenatural, aflojando los límites entre lo real y lo irreal, llegando a su límite con 

el extraño. Basándonos en las teorías de autores consagrados, como Todorov y 

Filipe Furtado, estudiamos cómo ellos definen lo insólito y analizamos cómo él se 

establece en las narraciones. Hicimos una comparación entre los cuentos, 

reflexionamos y tratamos de encontrar explicaciones para esos eventos. De esta 

manera creemos cooperar para la aclaración de lo insólito como rasgo estético 

presente en el corpus de análisis. 

 

Palabras clave: Insólito; Fantástico; Extraño; Horacio Quiroga; Leopoldo 

Lugones. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como escopo examinar as faces do insólito nos contos ―El 

almohadón de pluma‖ (1907), do escritor Horacio Quiroga e “¿Una mariposa” 

(1906), de Leopoldo Lugones. Também tem o intuito de contribuir para o 

conhecimento dos autores e dos contos mencionados, apresentando-os como 

faces distintas da larga produção de obras hispano-americanas que gravitam em 

torno de manifestações metaempíricas.   

Os textos selecionados para este estudo têm em comum o extraordinário, 

presente na trama como expressão do sobrenatural, do insólito. Esse fenômeno 

pode ser considerado como tudo aquilo que não é peculiar acontecer na vida das 

personagens, podendo, por essa razão, ser comparado ao que excede às forças 

humanas, às regras naturais. O insólito instaura-se na narrativa, nela se 

propagando e ganhando forças. Sua ocorrência, geralmente, pode causar 

surpresa e até impactar a atuação da personagem, alterando seu eixo de ação. 

Partindo desse pressuposto, estabelecemos os objetivos de: refletir sobre como 

os teóricos compreendem a presença do insólito, principalmente no gênero 

fantástico e no estranho; proceder à análise do corpus; verificar de que modo o 

insólito se instaura na narrativa e de que maneira as relações amorosas se 

expressam e/ou se escondem em meio às imagens insólitas. 

Este trabalho se iniciou com uma pesquisa bibliográfica sobre os teóricos 

que tratam da questão do fantástico e de outras manifestações em que incorre o 

insólito. Em seguida, foram realizadas leituras exploratórias das obras dos 

teóricos levantados, bem como o fichamento dos pressupostos teóricos e, por fim, 

foi estabelecida a proposta desta dissertação. Para o cumprimento do objetivo 

delineado, organizamos este estudo em três capítulos.  

No primeiro capítulo, apresentaremos uma introdução teórica sobre o 

fantástico para conhecê-lo nas tipologias que estão relacionadas com o corpus 

em análise. Como apoio teórico, usaremos, principalmente, Introdução à literatura 

fantástica (2010), escrita em 1970, por Tzvetan Todorov, escritor referência no 

assunto, e A construção do fantástico na narrativa (1980), de Filipe Furtado, que 

procura estabelecer uma discussão com a mencionada obra de Todorov. 
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A finalidade de estudar um segundo teórico, ou seja, Furtado, é de 

apresentar o ponto de vista deste autor sobre os gêneros que abrigam o insólito, 

compará-lo às teorias de Todorov, observar em que aspectos as narrativas 

convergem e divergem entre si, investigar a que tipologia pertence cada um dos 

contos que será analisado e, por fim, buscar compreender a composição textual 

do corpus, foco principal desta pesquisa. Verificar-se-á, ao longo deste trabalho, 

que Furtado examina alguns aspectos não concluídos pelo escritor búlgaro, ou 

seja, ele complementa o que foi postulado por Todorov nas narrativas cujos temas 

se referem ao elemento insólito nos relatos do fantástico e do estranho. Usaremos 

também, como apoio para este estudo, outros teóricos como Irene Bessière, 

Irlemar Chiampi, Remo Ceserani, David Roas e Rosalba Campra, dentre outros.  

Neste capítulo, apresentaremos, também, uma concisa visão da origem e do 

desenvolvimento do conto fantástico na história da literatura hispano-americana. 

Quiroga e Lugones pertenceram a um período próximo, isto é, testemunharam o 

fim do século XIX e o início do século XX, embora o fantástico na obra desses 

escritores esteja relacionado ao século XIX, época em que se começou a produzir 

a narrativa fantástica na América espanhola. Essa produção estimulou, mais 

tarde, o interesse de diversos estudiosos por esse gênero, e, entre esses autores, 

estão os escritores sobre os quais nos debruçaremos.  

Como segundo passo nesta investigação, estudamos ―El almohadón de 

pluma‖ e ―¿Una mariposa?‖, pois ambos os contos abrigam o insólito, que confere 

intensidade dramática à trama e um direcionamento inesperado ao andamento da 

narrativa, criando, nos relatos, uma atmosfera em que domina o vago, o incerto, e 

despertando, nas protagonistas, desejos peculiares e vivências em um mundo de 

sonhos, alucinações, metamorfoses.  Em ambos os textos, é possível verificar 

também a revelação de eventos insólitos, como teremos oportunidade de 

observar no estudo dos textos. 

Para esta análise, levamos em consideração a fundamentação bibliográfica 

pesquisada e, com o objetivo de aprofundar o exame do corpus, fizemos a 

seleção e o estudo de trechos dos contos de Quiroga e Lugones que melhor 

contribuem para a reflexão sobre as manifestações do insólito, bem como, sobre 
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os momentos cruciais em que as relações amorosas ocupam lugar decisivo na 

construção da narrativa.  

No segundo capítulo, abordaremos, inicialmente, a vida e a obra de Horacio 

Quiroga, com o fim de contextualizar sua literatura e de mostrar a diversidade de 

sua produção literária nas letras hispânicas. Em seguida, analisaremos a narrativa 

―El almohadón de pluma‖, que trabalha com elementos do insólito, do suspense, 

da inquietação. Nela, nos é apresentado o início da vida conjugal de dois jovens, 

muito diferentes em suas expectativas em relação ao casamento e no modo como 

cada um lida com o sentimento amoroso. Dentro dessa relação, marcada pela 

distância afetiva, acontecimentos singulares sobrevêm na trama, instaurando o 

fantástico no conto.  

O terceiro capítulo ocupar-se-á do conto ―¿Una mariposa?‖, de Leopoldo 

Lugones Agüelo. Neste capítulo, também realizaremos, em primeiro lugar, uma 

pesquisa sobre a vida do autor e sua vasta produção literária e, na sequência, 

analisamos a narrativa mencionada. Publicado em 1906, o conto em questão, 

pertencente à coleção Las fuerzas extrañas, dialoga com o conto de Horacio 

Quiroga. O texto de Lugones mescla o real e o imaginário, a tradição romântica e 

a fantasia, a irracionalidade e o misticismo, a dúvida e a hesitação no leitor, 

características dos contos fantásticos.  

Por fim, nas considerações finais, teceremos um cotejo entre os dois contos, 

no intuito de mostrar como o insólito se inscreve em cada obra, em que medida 

ele atua na trajetória das personagens e de que modo esse fenômeno estrutura 

as narrativas: se ele mantém a tensão e legitima a ambiguidade próprias do 

gênero fantástico, ou se tende a diluí-las, conferindo ao relato uma explicação 

lógica, científica, como ocorre no estranho. Procuramos resolver essas questões 

na análise do corpus, para, nesse momento conclusivo, termos condições de, 

possivelmente, darmos algumas respostas. 
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1. O INSÓLITO NA LITERATURA  

 

Antes de discutir sobre o insólito na literatura, cumpre considerar a origem 

de um dos gêneros mais longevos que trata desse fenômeno: a literatura 

fantástica. O gênero fantástico surge no início do século XIX, juntamente com o 

romantismo alemão, embora, na segunda fase do século XVIII, a novela gótica 

inglesa já tivesse realizado um estudo dos motivos, da atmosfera e das 

consequências macabras, cruéis e pavorosas que os escritores do Romantismo 

utilizaram excessivamente (CALVINO, 1987). De acordo com Rodrigues (1988), o 

fantástico surge entre os séculos XVIII e XIX, tendo seu amadurecimento no 

século XX. Segundo Jorge Luis Borges, em sua obra El arte narrativo y la magia 

(1996), o fantástico é um elemento atuante na literatura desde sua origem, pois o 

sobrenatural já esteve presente nos mais variados relatos, embora atinja sua 

maior expressividade somente a partir do século XVIII.  

A narrativa breve, posta em execução pelo Romantismo alemão, abre 

caminhos inauditos para o conto – em especial para o conto fantástico, em virtude 

de os românticos estarem sujeitos a essa sensibilidade e inspiração – e recobra 

do gótico o sentimento sombrio, dando-lhe uma importância mais significativa. 

 Na América Latina, a estética do fantástico desenvolve-se, a princípio, sob 

a influência do mundo europeu, com escritores como o argentino Leopoldo 

Lugones, com Las fuerzas extrañas (1906); o uruguaio, Horacio Quiroga, com 

Cuentos de amor de locura y de muerte (1917). A partir dos anos 1930, esse 

gênero ganha maior destaque, sobretudo na Argentina, com escritores como 

Jorge Luis Borges, com a obra Las ruínas circulares (1944); Adolfo Bioy Casares, 

com La invención de Morel (1940) e Julio Cortázar, com La casa tomada (1946). 

No Brasil, um autor que produziu obra relevante nesse gênero foi José Jacinto 

Veiga, com os livros A hora dos ruminantes (1966) e Sombras de reis barbudos 

(1972), entre outros.  

Se as raízes da produção ficcional do fantástico se prendem ao século XIX, 

é apenas no século XX, com Tzvetan Todorov, que surge o primeiro estudo mais 

representativo, na medida em que sistematiza não só esse gênero, como também 

seus correlatos. Para o teórico búlgaro, tanto o fantástico, quanto os gêneros 
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vizinhos – o estranho, o maravilhoso –, são presididos pela presença do 

sobrenatural, ou do que nomeamos de insólito1, elemento que interfere na ordem 

―natural‖ do cotidiano, podendo gerar ou não tensão na narrativa. Todorov (2010) 

caracteriza o insólito pelo que é misterioso, ou pelo que é (in)explicável, como um 

fenômeno que pode gerar andamentos diversos no fio condutor da narrativa no 

que diz respeito à atuação da personagem e à posição do leitor implícito. Para 

Furtado (1980), nessa complexa esfera de possibilidades, o insólito tanto pode 

gerar a dúvida, a hesitação diante dos fatos, como a adesão a elas; tanto pode 

gravitar em torno da ambiguidade, não dando explicações plausíveis sobre os 

fatos que sobrevêm na narrativa ou que constituem a própria matéria dessa 

narrativa, quanto dissipá-la com explicações racionais acerca do evento que 

gerou a incerteza. Covizzi (1978, p. 26) diz que dada sua importância para a 

linguagem, o insólito ―desperta no leitor, o sentimento do inverossímil, incômodo, 

infame, incongruente, impossível, infinito, incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, 

informal...‖. Na visão de Flavio García (2007, p. 12), insólito é a ocorrência de 

tudo aquilo que não é peculiar e que, por essa razão, pode ser comparado ao que 

excede às forças humanas, às regras naturais, podendo causar surpresa ou 

desapontamento.  

O insólito, como dissemos, permeia as narrativas fantásticas, maravilhosas e 

estranhas. O que os diferencia é a maneira como o autor apresenta o texto, 

aspectos que passaremos a estudar. 

Considerando, primeiramente, o fantástico, sabe-se que, desde o trabalho 

seminal de Todorov, muitas investigações sobre esse gênero têm se desenvolvido 

até os nossos dias. Iniciaremos nossas considerações apresentando algumas 

reflexões sobre a teoria do fantástico elaborada pelo autor búlgaro para, depois, 

valermo-nos de outros estudiosos acerca desse assunto, principalmente de Filipe 

Furtado e David Roas. Amparados fundamentalmente nesses teóricos, 

analisaremos, nos capítulos subsequentes, os contos de Horacio Quiroga e de 

Leopoldo Lugones. 

                                                 
1
 De acordo com Houaiss (2010), as acepções do insólito são: 1. não habitual, estranho; 2. 

contrário à tradição e às regras. 
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O conceito de fantástico é muito complexo, bem como a delimitação desse 

fenômeno na linguagem. Em Introdução à literatura fantástica, Tzvetan Todorov 

apresenta não apenas uma conceituação do fantástico, como, também, uma 

tipologia de gêneros que ele compreende como vizinhos ao fantástico. Todorov 

comenta que os estudos realizados sobre esse tema, até então, se apoiavam nos 

elementos sintático-semânticos das obras em análise. H. P. Lovecraft e Peter 

Penzoldt, segundo Todorov, cogitaram sobre a presença do medo como 

experiência própria do leitor. Para Lovecraft (apud TODOROV, 2010, p. 40), ―um 

conto é fantástico [...] se o leitor experimenta um sentimento de temor e de terror, 

a presença de mundos e poderes insólitos‖. Considera o Lovecraft que o 

fantástico não se situa na história, mas na percepção daquele que a lê e que, em 

face do que é narrado, pode manifestar o medo. Penzoldt (apud TODOROV, 

2010, p. 40-41) diz que, ―com exceção do conto de fadas, todas as histórias 

sobrenaturais são histórias de medo que nos obrigam a perguntar se o que se crê 

ser pura imaginação não é, no final das contas, realidade‖. 

Irlemar Chiampi, em contrapartida, não concorda com Lovecraft, quando 

este afirma que o medo elucida o fantástico, nem com Todorov, que o exclui 

desse gênero. Para ela, o medo, na narrativa, tem a finalidade de persuadir, pois 

ele é arquitetado, organizado pelo narrador para que o leitor, ao não ter uma ideia 

precisa sobre o que está acontecendo ou vai acontecer, experimente esse 

sentimento diante do sobrenatural (CHIAMPI, 1980, p. 53-55). Entende-se, pois, 

que o medo se manifesta por meio da linguagem. 

Todorov não aceita tais enfoques, pois não concebe o medo como condição 

para o fantástico. Para ele, a hesitação, a dúvida, estimula o medo no leitor e não 

a sensibilização para esse sentimento que dá origem ao fantástico. Se assim 

fosse, o gênero de uma produção submeter-se-ia ao ―sangue frio do leitor‖; 

prossegue o autor: o ―[...] medo está ligado ao fantástico, mas não como condição 

necessária‖ (TODOROV, 2010, p. 41). Existem, para o teórico, narrativas 

fantásticas em que o medo não se manifesta e esse sentimento pode sobrevir até 

mesmo em outros gêneros, como nos contos de fadas. A sensação de medo nas 

personagens de obras ficcionais não estabelece limites satisfatórios para o 

gênero. Dando ênfase mais ao caráter estrutural da narração, mas não 
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desprezando os ângulos temáticos, ao contrário de seus precursores, Todorov 

discute as múltiplas faces desse gênero. Para ele: 

 

O fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do leitor – 
um leitor que se identifica com a personagem principal – quanto à 
natureza de um acontecimento estranho. Essa hesitação pode se 
resolver seja porque se admite que o acontecimento pertence à 
realidade; seja porque se decide que é fruto da imaginação ou resultado 
de uma ilusão [...] (TODOROV, 2010, p. 166).  

 

Segundo o autor, o mundo real é regido por leis próprias conhecidas pelos 

seres humanos, e o que não faz parte desse mundo acaba causando um 

estranhamento no leitor, justamente por ele saber que não reconhece aquele 

evento como parte integrante da realidade cotidiana. Na narrativa fantástica, o 

possível e o impossível misturam-se a ponto de a personagem e o leitor implícito 

pasmarem diante do que sucede e perguntarem a si mesmos se o que está 

acontecendo na narrativa é verdadeiro; ou seja, apoiados no estatuto de verdade 

do cotidiano ficcional, a personagem e o leitor indagam-se se o que envolve o fato 

é real ou se trata de uma ilusão.  

É imprescindível que o relato exponha a quem o lê um fato diário, corriqueiro 

e, também, apresente personagens que sejam pessoas comuns, habitando o 

mundo de vivências ordinárias para, subitamente, confrontarem-se com a 

presença do inexplicável. É necessário, também, que esse evento permita ao 

leitor partilhar das ideias e sentimentos de uma dessas personagens e inserir-se 

nessa história para experimentar a comoção deflagrada pela invasão do 

acontecimento insólito.  

Diante do sobrenatural, é fundamental ressaltar a hesitação em uma das 

personagens, pois essa sensibilidade se propaga ao leitor para que prevaleça o 

espírito do fantástico, que não deve ser compreendido sob o ponto de vista 

alegórico ou poético (TODOROV, 2010, p. 39). Entende-se que o leitor seja um 

dos elementos indispensáveis para a realização do fantástico na narrativa, já que, 

se a personagem hesita, hesitará também o leitor diante do fato apresentado. Na 

percepção do estudioso, o fantástico é um processo que estimula a que o 

universo das personagens seja aceito como verdadeiro, legitimando a 

verossimilhança. Dessa maneira, os relatos extraordinários que ocorrem na 
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história são admissíveis, e o leitor, por conseguinte, hesitará entre uma 

probabilidade e outra.  

Para Todorov, existem algumas situações essenciais para a existência do 

fantástico: 

 
Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 
personagens como um mundo de pessoas vivas e a hesitar entre uma 
explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 
evocados. Em seguida, essa hesitação deve ser igualmente sentida por 
uma personagem; desse modo, o papel do leitor é, por assim dizer, 
confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação se acha 
representada e se torna um dos temas da obra [...] (TODOROV, 2011, p. 
151-152). 

   

Note-se que, entre as circunstâncias mencionadas pelo teórico, a hesitação 

é a que mais se destaca; o foco recai nela em virtude de envolver personagem e 

leitor na presença de um fato duvidoso, que institui a ambiguidade, que 

impossibilita a escolha de uma justificativa. A hesitação permanece até o final do 

relato, promovendo a distinção entre o fantástico e seus gêneros vizinhos, como 

veremos adiante.  

Todorov aponta dois traços estilísticos importantes para o gênero fantástico 

na narrativa. O primeiro é o uso do pretérito imperfeito, tempo verbal que indica 

uma ação inacabada e que insinua uma continuidade da ação, tendo, por 

finalidade, não indicar com precisão se o fato que ocorreu no tempo passado 

perdura até o momento presente: ―[...] se eu digo, ‗Eu amava Aurélia‘, não preciso 

[dizer]2 se ainda a amo ou não; a continuidade é possível, mas em geral pouco 

provável‖ (TODOROV, 2010, p. 154). ―Tal emprego insere uma contestação sobre 

a situação da personagem em relação ao narrador e os fatos narrados‖ 

(TODOROV, 2010, p. 44). O segundo elemento estilístico é o uso dos 

modalizadores discursivos, tais, como, ―imaginei‖, ―talvez‖, ―não estou certo‖, que 

fortalecem a indecisão diante do evento sem modificar o significado do enunciado 

e que, por conseguinte, alteram a correlação entre o sujeito da enunciação 

(aquele que declara) e o enunciado (o que foi declarado) (TODOROV, 2011, p. 

153). Os sinais de pontuação, como interrogações, exclamações e reticências, 

                                                 
2
 Possivelmente deve ter havido um lapso na tradução; por isso a inserção do verbo entre 

colchetes para dar coerência ao fragmento. 



19 
 

usados, às vezes, de forma acentuada, também contribuem, segundo Todorov, 

para a hesitação (TODOROV, 2010, p. 44). 

Os recursos citados, artifícios peculiares à narrativa fantástica, legitimam o 

mistério, a ambiguidade, a dúvida, na medida em que, não sabendo se o fato 

narrado é verdadeiro ou se parece ser verdadeiro, tanto a personagem como o 

leitor permanecem mergulhados na incerteza. Todorov (2011, p. 154) comenta 

que, ―se essas locuções estivessem ausentes, estaríamos mergulhados no 

mundo do maravilhoso, sem nenhuma referência à realidade cotidiana, habitual; 

graças a elas, somos mantidos ao mesmo tempo nos dois mundos‖. Porém, 

quando a personagem presencia experiências estranhas no decorrer da narrativa 

e estas recebem uma explicação racional por parte do narrador, a hesitação deixa 

de existir, mesmo com o uso do imperfeito e dos modalizadores discursivos, 

demonstrando que a estrutura do fantástico não é construída unicamente por tais 

aspectos, como ocorre em ―El almohadón de pluma‖, que analisaremos adiante. 

Outra questão que Todorov considera essencial para a narrativa fantástica é 

a verossimilhança, pois ela é de suma importância para gerar a veracidade do 

relato, uma vez que, no âmago do gênero em questão, é verossímil o 

acontecimento de reações fantásticas (TODOROV, 2010, p. 52). Para Daniele A. 

P. Zaratin (2012, p. 20), ―[...] a verossimilhança [...] serve como um fio condutor 

que proporciona sentido de verdade aos fatos, favorecendo, assim, a 

intensificação da percepção ambígua que o leitor e a personagem sentem ao ler a 

narrativa‖. Segundo a autora, o elo existente entre a imagem e a probabilidade de 

veracidade dos eventos narrados permite uma relação ambígua, em virtude de 

esta circunstância ser intrínseca à narrativa fantástica.  

O fantástico, na literatura, parte de uma realidade verossímil, que, no 

decorrer da narrativa, faz com que o leitor titubeie, vacile entre o fato por ele 

considerado normal e uma manifestação insólita. A narrativa fantástica apresenta 

fatos fictícios e de caráter sobrenatural com grande relevância para a trama, pois 

lança expectativas crescentes no leitor em face de um mistério que é 

desenvolvido ao longo do texto, em progressiva tensão até o seu final. Por 

conseguinte, a temática que a narrativa aborda é de natureza diferenciada, visto 
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que, por não ter compromisso com o real, permite que a ficção apague, 

redesenhe as fronteiras.  

Outro teórico que se debruçou sobre o tema do fantástico foi David Roas, 

para quem o fantástico surge como expressão literária no século XVIII, na Europa, 

com o autor Horace Walpole e a novela gótica inglesa O castelo de Otranto 

(1764), alcançando excelência no Romantismo dos séculos XVIII e XIX, quando 

os escritores, posicionando-se contrariamente às conquistas realizadas pela 

ciência, repelem a ideia do mundo regido pela racionalidade científica (ROAS, 

2001, p. 22). Segundo Roas,  os românticos compreendem que ―[…] el universo 

no era una máquina, sino algo más misterioso y menos racional, como debía de 

serlo también el alma humana. [...] un mundo desconocido [...] con el que muchos 

temían enfrentarse‖3 (ROAS, 2001, p. 23). Os dados alheios ao fenomênico, à 

lógica racional, atraem os artistas, que passam a ver, nessa realidade fora do 

mundo sensível, um campo fértil para a criação de suas obras. Essa insatisfação 

com os postulados neoclássicos, embasados na racionalidade, permite que a arte 

e a literatura se mostrem suscetíveis aos novos fundamentos estéticos e 

encontrem momento propício para a criação.  

No Capítulo IV da obra Teorías de lo fantástico, intitulado ―La amenaza de lo 

fantástico‖, David Roas (2001, p. 30) afirma que ―La transgresión que provoca lo 

fantástico, la amenaza que supone para la estabilidad de nuestro mundo, genera 

[...] una impresión terrorífica tanto en los personajes como en el lector‖4. Quando o 

autor se refere ao ―medo‖, alude à resposta do leitor e da personagem na 

presença de um evento sobrenatural, diante da concepção de que o irreal possa 

invadir o real. Roas cita a definição de estranho, segundo o artigo Das 

Unheimlich5, de Freud (apud ROAS, 2001, p. 87): ―[...] o estranho é aquela 

categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há muito 

                                                 
3
 ―[...], além disso, o universo não era uma máquina, mas sim algo mais misterioso e menos 

racional, como devia ser também, a alma humana. [...] um mundo desconhecido [...] com o que 
muitos temiam enfrentar‖ (Todas as traduções do espanhol para o português foram feitas pela 
autora desta dissertação). 
4
 ―A transgressão que provoca o fantástico, a ameaça que supõe para a estabilidade do nosso 

mundo, gera [...] uma impressão de terror tanto nas personagens como no leitor.‖ 
5
 ‗Unheimlich‘ é o oposto de ‗heimlich‘ [‗doméstico‘], ‗heimisch‘ [‗nativo‘] – ―oposto do que é familiar; 

e somos tentados a concluir que aquilo que é ‗estranho‘ é assustador precisamente porque não é 
conhecido e familiar‖ (FREUD, apud ROAS, 2001, p. 87).  
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familiar‖. Para Roas, de acordo com Freud, o ignorado constitui uma ameaça para 

o ser humano, gerando, portanto, medo, inquietude. Com relação a outros 

estudiosos do gênero fantástico, Roas diz concorda com Lovecraft, Caillois, 

Bellemin-Noël e Irene Bessière, que também admitem a experiência do medo por 

parte do leitor como condição do fantástico. Argumenta Roas que o relato 

fantástico pode, de acordo com a percepção do leitor, ocorrer em um ambiente 

favorável ao medo e que seu desfecho costuma causar a morte, a loucura ou a 

rejeição da personagem principal; o estudioso também afirma que esse medo 

diferencia o fantástico do maravilhoso. 

Outro investigador convocado por este trabalho para a discussão do 

fantástico é Filipe Furtado, teórico português. Na obra A construção do fantástico 

na narrativa (1980), o autor faz um profundo estudo acerca do tema e discorre 

não sobre o aspecto estruturalista, como Todorov, mas sobre o aspecto da 

linguagem. Esse exame considera que a ambiguidade se organiza no interior da 

narrativa.  

Furtado inicia sua obra comentando que o gênero fantástico, como forma de 

construção na narrativa, recebeu um tratamento mais aprofundado por críticos 

literários na década de 1950. Ele também destaca a França como o país que 

esteve engajado nessas pesquisas. Notabilizaram-se Bellemin-Noël, P.G. Castex 

e Max Milner, que produziram suas obras nessa década e que, nessa fase, 

desenvolveram pesquisas de caráter psicanalítico com o intuito de colaborar para 

o estudo das perturbações de índole psicopatológicas. Contudo, na visão de 

Furtado, essa investigação não trouxe grandes contribuições para a análise 

textual (FURTADO, 1980, p. 13).  

O estudioso português prossegue elucidando que a crítica do gênero 

fantástico atinge a maioridade com a obra Introduction a la littérature fantastique 

(1970), traduzida para o português como Introdução à literatura fantástica (1970), 

de Tzvetan Todorov. Para ele, tal obra, apesar de apresentar uma relevante 

contribuição para a distinção do fantástico, do estranho e do maravilhoso, defende 

um conceito equivocado do primeiro gênero (FURTADO, 1980, p. 14). 

Aprofundando seus estudos, Furtado discorda de que a hesitação seja a condição 

para a instauração do fantástico. Seu pressuposto é de que a ambiguidade se 
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constrói no interior do texto, na e pela linguagem, e não por meio do leitor 

implícito, que deverá titubear entre compreender ou não os eventos insólitos 

inscritos na narrativa. Dessa maneira, a primeira condição para a construção do 

fantástico depende de o discurso recorrer à fenomenologia metaempírica 

(fenômenos sobrenaturais) de uma maneira ambígua e respeitar, até o fim, uma 

total indecisão perante ela (FURTADO, 1980, p. 36). Deduz-se que a 

ambiguidade é que motiva a dúvida no leitor, pois gera meios de produções 

contraditórias no texto. Não se trata de um efeito representado pelo leitor diante 

dos fenômenos sobrenaturais, como propõe a teoria de Todorov. A hesitação, 

segundo Furtado (1980, p. 40-41), é ―[...] uma das formas de comunicar ao leitor a 

irresolução face aos acontecimentos e figuras evocados‖. 

A propósito da ambiguidade inscrita na narrativa fantástica, faz-se 

necessário que reflitamos sobre esse fenômeno. De acordo com Stephen Ulmann 

(1964, p. 374), a ambiguidade é um recurso estilístico que se presta a expandir o 

campo de sentidos do texto literário, sugerindo várias possibilidades de leituras. 

Esse mecanismo não só está presente na literatura, mas também pode 

comparecer em textos não literários, como na linguagem popular, e em 

linguagens de outras mídias, criando equívocos de leitura, desvios na orientação 

argumentativa. Para Sorin Alexandrescu (1977, p. 69-70), ―A ambiguidade [...] 

introduz a dúvida, constitutiva do gênero sobre a credibilidade do narrador‖. 

Nas narrativas fantásticas em especial, a ambiguidade apresenta-se como 

um recurso do discurso em que o enunciador lança mão de modos de dizer que 

criam a ambivalência, relativizando, assim, a interpretação do enunciado. O uso 

desse recurso não instaura uma verdade absoluta que deixa o leitor 

comodamente instalado em um ponto de vista. Ao contrário, ele instaura a dúvida 

hamletiana: pode ser isso ou aquilo, ou, talvez, podem ser as duas possibilidades, 

como veremos, mais adiante, na análise dos contos.6 

 Retomando Furtado (1980, p. 21), o evento metaempírico ―[...] é sempre o 

elemento temático dominante da literatura fantástica [...]‖ que desestabiliza a ideia 

de uma única realidade na narrativa e que insere outras condições de exatidão, 

ou seja, de verdades, como apontamos, anteriormente, acerca da ambiguidade 

                                                 
6
 Apontamentos dos encontros de orientação com a Profª Drª Aurora Gedra Ruiz Alvarez.  
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criada na e pelo discurso. O autor classifica o fenômeno metaempírico em 

sobrenatural positivo (eventos relacionados ao bem) e sobrenatural negativo 

(eventos relacionados ao mal). Para ele, somente o sobrenatural negativo está 

em consonância com o fantástico, pois, ―[...] através dele se realiza inteiramente o 

mundo alucinante cuja confrontação com um sistema de natureza de aparência 

normal a narrativa do gênero tem de encenar‖ (FURTADO, 1980, p. 22). Entende-

se que na narrativa fantástica haverá elementos do bem em conflito com 

elementos do mal, podendo esses componentes contrários ao bem se manifestar 

em objetos, personagens e/ou ambientes da narrativa. 

Outro aspecto estudado por Furtado é a verossimilhança: ―[...] o verosímil 

[sic] supõe simulação artificiosa, o seu falseamento furtivo, procurando levar a 

que a acção que cauciona pareça (e seja considerada sem resistência) algo que 

de facto não é‖ (1980, p. 45). Conclui-se que, embora seja algo que realmente 

não é, o verossímil é de suma importância no texto fantástico, uma vez que a 

ausência dessa possível veracidade não despertaria naquele que lê o texto a 

indecisão perante os eventos insólitos. Afirma Christian Metz: 

 

A obra verosímil [sic] [...] tenta persuadir-se, persuadir o público, de que 
as convenções que a levam a restringir os possíveis não são leis do 
discurso ou regras da escrita – não são, de modo algum, convenções – e 
que o seu efeito, constatável no conteúdo da obra, é na realidade o 
efeito da natureza das coisas e resulta dos caracteres intrínsecos do 
assunto representado. A obra verossímil quer-se, e quer que a 
considerem directamente traduzível em termos de realidade. ‗É então 
que o Verossímil encontra o seu pleno emprego: trata-se de fingir a 
verdade‘ (apud FURTADO, 1980, p. 47). 

 

Segundo Metz, o verossímil exerce a função de intenções e sentimentos, 

aparentando o real, ou seja, simulando uma adaptação do mesmo. Sobre essa 

questão, David Roas argumenta: 

 

La literatura fantástica es aquella que ofrece una temática tendente a 
poner en duda nuestra percepción de lo real. […] para que la ruptura 
antes descrita se produzca es necesario que el texto presente un mundo 
lo más real posible que sirva de término de comparación con el 
fenómeno sobrenatural, es decir, que haga evidente el choque que 
supone la irrupción de dicho fenómeno en una realidad cotidiana. El 
realismo se convierte así en una necesidad estructural de todo texto 
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fantástico. […] El relato fantástico, para su correcto funcionamiento, debe 
ser siempre creíble (2001, p. 24)

7
. 

  

Para Roas, o realismo faz parte da estrutura do gênero fantástico, não 

sendo, pois, contrário a ele. O fantástico vale-se do realismo para alcançar seu 

propósito de desequilibrar o leitor diante de um evento sobrenatural, 

apresentando uma realidade para depois contestá-la. Em outras palavras, o 

fantástico parte de uma realidade cotidiana com a finalidade de que se creia no 

relato, ou seja, de que tudo se mostre real, quando, então, surge o evento insólito 

para romper com essa realidade da narrativa e, assim, conduzir o leitor ao 

fantástico. 

O teórico Remo Ceserani sustenta que o fantástico possui uma precisa 

tradição textual na primeira e segunda parte do século XIX, tendo sido decisivo 

para organizar a estrutura fundamental da representação e transmitir, de maneira 

forte e original, experiências inquietantes na mente do leitor. No entanto, o 

fantástico tem sido utilizado de forma generalizada, para diferentes produtos 

literários, até mesmo para ―a literatura de consumo‖, sem levar em conta 

possíveis peculiaridades, traços estéticos constitutivos do gênero (CESERANI, 

2006, p. 9). Diante desse fato, segundo o estudioso, há a necessidade de que se 

elucide e se demarque ―os campos do discurso‖ e ―os termos utilizados‖ 

(CESERANI, 2006, p. 11). Como essa polêmica distancia do foco deste trabalho, 

deixemos essa referência apenas a título de menção a mais um estudioso que se 

preocupa com o fantástico. 

Conforme Rosalba Campra, o fantástico classifica-se em tradicional (ou 

clássico) e contemporâneo, sendo que esta última vertente estaria relacionada a 

textos como os de Cortázar, em que o sobrenatural, em vez de surgir, por 

exemplo, na forma de vampiro, instaura-se como o apagamento de fronteiras, tal 

qual ocorre em ―La puerta condenada‖.  

                                                 
7
 ―A literatura fantástica é aquela que oferece uma temática que tende a colocar em dúvida nossa 

percepção de real. [...] para que a ruptura descrita anteriormente se produza, é necessário que o 
texto apresente um mundo o mais real possível e que sirva como termo de comparação com o 
fenômeno sobrenatural, ou seja, que se faça evidente o impacto que supõe a invasão súbita do 
dito fenômeno na realidade cotidiana. O realismo se converte em uma realidade estrutural de todo 
texto fantástico. [...] O relato fantástico, para atingir sua finalidade, deve transmitir veracidade.‖ 
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O sobrenatural, segundo a perspectiva de Campra, é constituído 

linguisticamente, e não tematicamente, como a tradição o interpretou. Para a 

estudiosa, ―Cronológicamente los textos [...] se limitan al siglo XX, […] hacia la 

segunda mitad del siglo, de un fantástico determinado por sus temas, herencia del 

siglo XIX a un fantástico que, renunciado a fantasmas y vampiros, explora las 

posibilidades de lo no dicho‖8 (CAMPRA, 2008, p. 8). 

Nesse sentido, podemos pensar, como fantástico tradicional ou clássico, os 

textos do século XIX, dominados por vampiros, fantasmas, etc. Em contrapartida, 

temos o fantástico contemporâneo, depois de Kafka, em que obtemos outro tipo 

de estranhamento, o do não dito, a ausência de limites territoriais entre o real e o 

sobrenatural. 

Acerca da narrativa contemporânea, em ―Aminadab, ou o fantástico 

considerado como linguagem‖9, o filósofo Jean Paul Sartre comenta que, para 

Blanchot ou Kafka, não existem seres exóticos, extraordinários. Consoante Sartre 

(2005, p. 136), no fantástico contemporâneo não existe a hesitação: ―O 

acontecimento mais insólito, isolado num mundo governado por leis, reintegra-se 

por si mesmo à ordem universal‖. A inexistência de polarização entre o que é 

familiar e o que é sobrenatural está relacionada à condição do ser humano da 

modernidade, marcado pela fratura do racional, vivendo em um mundo em que o 

lógico se apresenta travestido: ―O fantástico oferece a imagem invertida da união 

da alma e do corpo: a alma toma o lugar do corpo e o corpo o da alma. E para 

pensar essa imagem não podemos usar ideias claras e distintas; precisamos 

recorrer a pensamentos embaçados, eles mesmos fantásticos‖ (SARTRE, 2005, 

p. 137). 

Este mundo ao revés mostra que a percepção do insólito está estreitamente 

relacionada à leitura que o homem faz do mundo e de como ele, orientado pela 

falta de parâmetros, pela relatividade do que é considerado ―natural‖, comunica o 

que seu olhar apreende desse universo, expressa o pathos, o afeto que envolve o 

                                                 
8
 ―Cronologicamente os textos analisados, [...] limitam-se ao século XX [...] aproximadamente a 

segunda metade do século, de um fantástico determinado por seus temas, herança do século XIX, 
um fantástico que renunciando a fantasmas e vampiros, explora a possibilidade do não dito.‖ 
9
 Capítulo do livro Situações I (2005), obra com primeira publicação em 1947. 
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que vê10. Por isso, Sartre (2005, p. 138), pouco adiante em Situações I, afirma 

que: ―[...] não há senão um único objeto fantástico: o homem. [...] o homem-dado, 

o homem-natureza, o homem-sociedade [...]: é somente nele que se mostrará 

toda a natureza enfeitiçada [...]‖. 

A referência feita por Sartre de que o fantástico é o próprio homem, e não 

um fenômeno alheio à existência desse ser, coincide com o pensamento de 

Espinosa, exposto por Marilena Chauí no artigo ―Baruch Espinosa. Uma 

subversão filosófica: o homem e a liberdade‖ (2007), em que ela reflete sobre as 

concepções de ação e a paixão segundo o referido filósofo. De acordo com 

Espinosa, nas palavras de Chauí: 

 

A passagem da paixão à ação depende do jogo afetivo e da força do 
desejo. Imagens e ideias são interpretações de nossa vida corporal e 
mental e do mundo que nos rodeia. Ora, o que se, passa em nosso 
corpo – as afecções – é experimentado por nós sob a forma de afetos 
(alegria, tristeza, amor, ódio, medo, esperança, cólera, indignação, 
ciúme, glória) e, por isso, não há imagem alguma nem ideia alguma que 
não possua conteúdo afetivo e não seja uma forma de desejo (CHAUÍ, 
2007, p. 53). 

 

Segundo as considerações de Chauí, as leituras do mundo dependem dos 

diferentes modos como o homem é guiado por seus afetos, seus desejos. 

Relacionando esse pensamento ao fenômeno que estamos analisando, a vivência 

do insólito no fantástico, no estranho ou no maravilhoso é assim apreendida por 

aquele que, no jogo de seus afetos (tais, como, extrema sensibilidade, gosto pelo 

mistério, pelo esotérico, etc.), assim interpreta os dados como sendo da realidade 

ou da ilusão. 

Reatando os fios. Não se pode desconsiderar que o homem é um ser de 

linguagem – fonte de sua relação com o mundo, conforme pensamento de Mikhail 

Bakhtin (2003, p. 282). Nesta linha de pensamento, se o fantástico expressa o 

modo como o homem trabalha internamente com as suas paixões, é mediante a 

linguagem que ele as expressa; daí a prevalência que o estudo do fantástico no 

século XX dá ao exame da linguagem, materializando-se por meio da criação da 

                                                 
10

 Apontamentos dos encontros de orientação com a Profª. Drª Aurora Gedra Ruiz Alvarez.  
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incoerência entre os elementos do cotidiano e da vida comum11. Assim, a causa 

da angústia humana relaciona-se com a falta de nexo no momento de se ordenar 

o absurdo. Todorov (2010, p. 181) afirma que o ―[...] acontecimento sobrenatural 

não provoca mais a hesitação, pois o mundo descrito é inteiramente bizarro, tão 

anormal quanto o próprio acontecimento que serve de fundo‖. Entende-se que 

não ocorre, nesse caso, a dúvida, tão presente no fantástico do século XIX. O 

homem da modernidade volta-se ao seu interior, sendo ele a causa do 

incompreensível, do estranho, como evidencia Sartre. 

Segundo Coalla (1994), a transformação constante da literatura fantástica 

ocorre em razão de a mesma constituir uma resposta ao complexo de preceitos, 

bem como aos hábitos e convenções que dominam o meio social em que fora 

criada. Assim, entende-se a presente categoria literária como um instrumento a 

serviço da rebeldia espiritual, social e artística, tendo sido desenvolvida em uma 

época direcionada para o descobrimento da importância do ser humano, 

despontando os elementos basilares para a modernidade. A narrativa fantástica 

acabou impondo-se como uma espécie de veículo de expressão do sujeito, 

representando um mecanismo de crítica e transgressão da situação vigente. 

Consideremos, agora, o estranho. Poucos críticos se dedicaram ao estudo 

desse gênero. O trabalho mais relevante é o de Todorov, embora este estudioso 

não tenha se demorado muito no exame desse fenômeno. Em Introdução à 

literatura fantástica (2010), Todorov examina o estranho e o maravilhoso como 

gêneros vizinhos ao fantástico. 

 O estranho é marcado por eventos insólitos. Esses eventos são 

esclarecidos, de maneira racional, no transcorrer ou final da narrativa por meio de 

uma personagem. Desse modo, a hesitação desaparece a partir do momento que 

existe o aclaramento de tais eventos (a dúvida, o enigma) por parte de uma 

personagem ou do próprio narrador. Segundo Todorov, esse gênero pertence à 

literatura do terror, pois motiva o medo que está vinculado aos eventos externos e 

surpreendentes que instigam a razão. Pode-se citar, como exemplo, a novela 
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 Apontamentos dos encontros de orientação com a Profª. Drª Aurora Gedra Ruiz Alvarez. 
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gótica, do século XVIII, de autoria de Mary Shelley, Frankstein. Os temas 

relacionados a essa obra são tétricos, impiedosos.  

Todorov elenca o acaso, a influência das drogas, o sonho, a ilusão dos 

sentidos, as fraudes, os jogos falseados e a loucura como fatores que restringem 

o evento sobrenatural e conferem-lhe uma explicação racional, marcada pelo 

estranho. Sob o ponto de vista do teórico, os aspectos elencados podem 

decompor-se em ―real-imaginário‖ e ―real-ilusório‖. O ―real-imaginário‖ está 

relacionado ao sonho, às drogas e à loucura. No término desse tipo de relato, 

atribui-se ao motivo sobrenatural uma ou mais dessas particularidades. O ―real-

ilusório‖ contém fenômenos insólitos que de fato ocorreram e se explicam 

racionalmente por meio da ilusão, do acaso ou da fraude. Pode-se mencionar, 

como exemplo do gênero estranho, o conto ―El almohadón de pluma‖ de Horacio 

Quiroga. No momento em que o narrador elucida que o causador da morte de 

Alicia é uma sanguessuga, a dúvida deixa de existir. No próximo capítulo, 

daremos especial atenção à análise desse conto. 

Segundo a classificação de Todorov, o terceiro gênero que trata do insólito é 

o maravilhoso12, que, apesar de possuir fatos sobrenaturais, são consentidos por 

parte da personagem e, também, do leitor que aceita tais eventos como se 

fizessem parte do mundo em que vive. Entende-se que, neste gênero, aceita-se 

todo tipo de acontecimento insólito, uma vez que esses eventos estimulam a 

magia, fenômeno que faz parte do real dentro da narração, e, dessa forma, não 

causa a dúvida entre as personagens e o leitor. Todorov propõe a vivência do 

sobrenatural, pois não ocorre uma elucidação para os eventos narrados. Ao 

contrário do estranho, o insólito não recebe uma justificativa racional, o mundo da 

ficção é admitido sem contestações. Não está presente no maravilhoso a 

hesitação, a ambiguidade, características do fantástico. Todo fato insólito é 

admissível, verossímil e tido como sobrenatural aceito. Para exemplificá-lo, 

podem-se citar animais que falam, tapetes, vassouras e carruagens que voam. 

Não nos aprofundaremos no exame do maravilhoso, uma vez que nenhuma das 

obras do corpus eleito se enquadra nesse gênero. O propósito de aqui convocá-lo 

                                                 
12

 Maravilhoso deriva de maravilha que do latim segue como marabilia, significando: a. ato, pessoa 
ou coisa admirável; b. prodígio; c. coisa milagrosa; d. marcado pela perfeição; e. é extraordinário, 
sobrenatural (HOUAISS, 2010). 
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para estudo é para melhor delinear os territórios entre esse gênero, o fantástico e 

o estranho.  

Diante do levantamento teórico realizado até o momento, podemos concluir 

que, para a maioria dos críticos citados, todo texto fantástico manifesta eventos 

singulares que surgem em um ambiente habitual, conhecido, familiar, comum, 

cotidiano. No que tange ao estranho, cria-se, principalmente ao final da narrativa, 

uma solução racional, científica, que visa a diluir a carga de opacidade, 

ambivalência, propósito que está alheio ao gênero maravilhoso, como vimos. A 

questão crucial no caso do estranho reside em até que ponto esse expediente 

tudo aclara, tudo explica. Deixemos esse ponto para ser discutido na análise de 

―El almohadón de pluma‖.   

Concluímos também que há divergências entre os teóricos. Para Furtado, o 

aspecto marcante no fantástico é a ambiguidade (interna ao texto) entre os 

eventos metaempíricos, que são chamados por Todorov de elementos 

sobrenaturais. Esses eventos, segundo Furtado, instauram a dúvida. Para 

Todorov, o fantástico é marcado pela hesitação comum ao leitor implícito e à 

personagem, ou seja, o fantástico é a dúvida, de que ambos partilham. É ou não 

é? Pode ou não pode ser? O leitor hesita com a personagem e analisa os textos 

para saber de que maneira ocorre a hesitação. Do exposto, depreende-se que 

Filipe Furtado diverge de Todorov nesse aspecto e concorda com os demais 

postulados desenvolvidos pelo teórico búlgaro sobre o gênero fantástico.  

Inferimos, por fim, que esses fundamentos teóricos muito contribuíram para 

a compreensão da composição textual do corpus desta investigação. No próximo 

capítulo, dedicamo-nos ao estudo da vida e obra de Horacio Quiroga e à análise 

do conto ―El almohadón de pluma‖. 
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2. O INSÓLITO EM “EL ALMOHADÓN DE PLUMA” 
 

 

“Escribo siempre que puedo, con náuseas  
al comenzar y satisfacción al concluir.”

13
 
 

( Horacio Quiroga) 
 

Horacio Silvestre Quiroga Forteza era chamado carinhosamente de Bertoldo. 

Nasceu em 31 de dezembro de 1878 em uma pequena cidade chamada Salto, no 

Uruguai. Seu pai, Prudencio Quiroga, era vice-cônsul da Argentina no Uruguai 

(FLEMING, 2010, p. 68), o que concedia a Quiroga dupla cidadania, isto é, ora 

como argentino, ora como uruguaio. Tinha três irmãos: Maria, Pastora e 

Prudêncio. Seu pai matou-se acidentalmente, durante um passeio com a família, 

quando ele tinha três meses, porém, como ele era um caçador experiente, alguns 

estudiosos dizem que o disparo não foi acidental. (GOLACHECA, 2011, p. 5). No 

momento do tiro, Juana Petrona Forteza, a esposa, estava presente com Quiroga 

nos braços e o susto foi tão grande que ela desmaiou e ele caiu no chão. O 

psicanalista Noe Jitrik analisa o fato da queda de Quiroga como essencial para o 

começo das desventuras na vida do autor (FLEMING, 2010, p. 68). 

Ao longo de sua vida ele suportou muitas tragédias e todos esses eventos 

contribuíram para moldar seu caráter e, por conseguinte, sua escrita. Órfão de 

pai, criado com excesso de carinho, tornou-se um adolescente mimado e teimoso. 

Quando tinha doze anos, sua mãe se casou com Ascencio Barcos, a quem 

Quiroga passou a ter grande admiração e respeito. Em seguida, sua irmã María 

se casou e se mudou para Buenos Aires, momento em que Quiroga sentiu que 

perdia seu porto seguro, transformando-se em um rapaz solitário. Ele tinha 17 

anos quando presenciou o suicídio de seu padrasto: após uma hemorragia 

cerebral, Ascencio perdeu alguns movimentos e, por não suportar a invalidez, 

suicidou-se com um tiro de escopeta. Em 1901, morreram dois irmãos de 

Quiroga, Pastora e Prudêncio, em consequência de febre tifoide (GOLACHECA, 

2011, p. 6-8). 
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 ―Escrevo sempre que posso, com náuseas ao começar e satisfação ao concluir.‖ 
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Quiroga parecia estar predestinado a ter uma vida marcada por catástrofes, 

pois os infortúnios não cessavam. Segundo Sergio Faraco, em março de 1902, 

Quiroga visitou o poeta Federico Ferrando, seu melhor amigo, e nessa visita, 

inspecionando a arma de Federico, realizou um disparo que acidentalmente o 

matou. Angustiado, tentou suicídio em um poço, mas foi impedido pelos amigos 

(FARACO, 2002, p. 128). Conseguiu provar sua inocência, após ser interrogado e 

passar quatro dias encarcerado. Ficou tão abalado, que se mudou para a casa de 

sua irmã María, em Buenos Aires (FLEMING, 2010, p. 69). 

Em 1907, apaixonou-se por Ana María Cirés, sua aluna, que tinha apenas 

quinze anos, enquanto ele tinha 30, diferença de idade que motivou a censura por 

parte dos pais da jovem. Em 1909, casaram-se e foram viver em San Ignacio, em 

plena selva. Tiveram dois filhos: Egle e Darío. Nessa época, Quiroga, além de 

dedicar-se à literatura, cultivou algodão, erva mate, frutas, fabricou mel, 

compotas, carvão e costurou roupas de couro para os filhos, além de exercer 

outras atividades domésticas (FLEMING, 2010, p. 83-84). Após alguns anos de 

casamento, começaram os desentendimentos entre o casal, pois Ana María não 

conseguia se adaptar à vida na selva, tanto que, após uma discussão, ela tomou 

uma forte dose de veneno, agonizou por vários dias e morreu (FARACO, 2002, p. 

130). Assevera Leonor Fleming que Ana María se sentia aterrorizada e solitária, 

como a protagonista Alicia do conto ―El almohadón de pluma‖. Além disso, ela não 

gostava da selva, lugar de perigos constantes, e muito menos da ideia de que os 

filhos nascessem naquele lugar, sem auxílio médico. Após a morte da esposa, ele 

se sentiu desesperado diante da ideia de cuidar sozinho dos filhos ainda 

pequenos. Destruiu todos os objetos que pertenciam à esposa e mergulhou em 

um profundo silêncio (FLEMING, 2010, p. 70-96).  

Após o período de solidão, Quiroga casou-se com María Elena Bravo, uma 

jovem de dezoito anos, amiga de sua filha Egle, e foram viver em San Ignacio. 

Tiveram uma filha que recebeu o mesmo nome da mãe, mas a chamavam de 

Pitoca. Como a primeira esposa, María Elena não se adaptou à selva e, em 1936, 

retornou com a filha a Buenos Aires. Quiroga permaneceu sozinho na casa em 

que morava e, em 1937, já doente, retornou a Buenos Aires. Diagnosticado com 

câncer gástrico, foi internado no Hospital de Clínicas, onde permaneceu por cinco 
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meses, e, na madrugada de 19 de fevereiro desse mesmo ano, suicidou-se, 

tomando cianureto. Em 1939, suicidou-se Egle, Darío em 1954 e, em 1989, Maria 

Helena e a filha Pitoca (FARACO, 2002, p. 132-133). 

Outra morte marcante para a vida do autor foi a do presidente do Uruguai 

Baltasar Brum, em 1933, amigo de juventude e seu defensor. Quiroga devia-lhe 

sua carreira diplomática e, consequentemente, sua estabilidade econômica. 

Suicidam-se, também, seus grandes amigos poetas Alfonsina Storni, com quem 

teve um caso amoroso (FARACO, 2002, p. 131), em outubro de 1938, e Leopoldo 

Lugones, em 18 de fevereiro de 1938, coincidentemente no aniversário de um ano 

da morte Horacio de Quiroga.  Lugones que o havia criticado, seguiu seus passos 

também tomando cianureto: ―Todavía me cuesta creerlo. Un hombre [...] 

eliminarse con cianuro. Como una sirvienta‖14 (FLEMING, 2010, p. 72). 

No tocante à vida acadêmica, Horacio Quiroga, em 1898, começou a 

frequentar tertúlias15 e a compor. Formou um grupo literário com três amigos e 

recebeu influências de Poe, Rubén Darío e Baudelaire. Familiarizou-se com o 

Modernismo por intermédio de Leopoldo Lugones, por quem passou a sentir 

admiração não somente pelo grande poeta que era como também por nele ver a 

figura de um pai (FARACO, 2002, p. 127). 

Quiroga mostrou, em suas primeiras publicações, uma série de eventos de 

autodestruição, dor e obsessão pela morte, pois o suicídio de seu padrasto 

marcou sobremaneira sua vida (MARTÍNEZ, 1997, p. 10). Não se pode precisar, 

mas todas as experiências de mortes de alguma forma dominaram a obra do 

autor. Estudos críticos de contos fantásticos do autor têm-se centrado em seu 

estilo e o tema do conflito do homem com seu meio ambiente (GARET, 1994, p. 

6). Para Fleming (2010), Quiroga foi um intelectual presunçoso, pedante: brincava 

com os temas do horror e da morte, assuntos da época, mas o destino o levou a 

experimentá-los em sua própria vida, fazendo dele um grande escritor. 

Fundou a Revista del Salto (FLEMING, 2010, p. 87-88) e atuou como 

colaborador em La Revista e Gil Blas, em 1898, onde escreveu, sob o 

pseudônimo de Guillermo Eynhardt, o poema ―Helénica‖, influenciado pela poesia 
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 ―Ainda não consigo acreditar. Um homem aniquilar-se com cianureto. Como uma serviçal.‖ 
15

 Reuniões de intelectuais para troca de ideias sobre diversos temas. 
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―Oda a la nudez‖, de Leopoldo Lugones. Em 1900, viajou a Paris e conheceu 

Rubén Darío. Ao empreender essa viagem, tinha o intuito de ser famoso, mas se 

desilude, por ter sido um momento em que sentiu solidão e frustração 

(GOLACHECA, 2011). Retornou à América Latina e instituiu El Consistorio del 

Gay Saber com o apoio de amigos, poetas e universitários de Salto. Participou, 

juntamente com escritores da América Latina, de um concurso literário pelo 

semanário La Alborada, em Montevidéu, com o conto ―Sin razón pero cansado‖, 

sob o pseudônimo de Aquilino Delagoa, e obteve o segundo lugar (FLEMING, 

2010, p. 88). Quiroga foi bastante elogiado pelos críticos (―Es de marcada 

tendencia modernista, que revela su poderosa imaginación y fuerza de talento‖16) 

e tornou-se conhecido, passando a colaborar, diariamente, escrevendo contos de 

terror (GOLACHECA, 2011, p. 6). 

Trabalhou no Colégio Britânico de Buenos Aires como professor de 

castelhano, em 1903, época em que foi convidado, na posição de fotógrafo, para 

uma missão às ruínas jesuíticas na cidade de Misiones, conduzida por Leopoldo 

Lugones (FARACO, 2002, p. 128). O contato com a selva o deixou fascinado, 

tanto que conseguiu se esquecer das enfermidades que sofria, como a asma e os 

problemas gástricos. Sua opção pelo novo estilo de vida lhe custou muito: 

renegou a família, a boa condição financeira e o ambiente social. Segundo o 

autor,  ―Nada hay que el hombre no pueda conseguir; pero tiene que pagarlo‖17. 

Deixou de lado a forma considerada modernista pelos críticos e adotou uma 

linguagem original para seus novos textos, relacionadas ao ambiente em que vivia 

(FLEMING, 2010, p. 16-68).  

Regressou a Buenos Aires, em 1905, foi nomeado Professor de Literatura e 

Castelhano na Escola Normal número 8 e colaborou com a Revista Caras y 

Caretas onde conseguiu, devido ao pouco espaço que tinha para a publicação, 

sintetizar e escrever com primazia seus contos. Ele reconheceu o domínio da 

síntese e declarou: ―Yo he dado tal vuelco en cuestión de miras y procedimientos 
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 ―É de marcante inclinação modernista, revela sua grande imaginação e talento.‖ 
17

 ―Não há nada que o homem não consiga; mas tem que pagar por isso.‖ 
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de arte, que, de cinco años a esta parte, he mudado de pellejo, con ideas y 

todo‖18 (GOLACHECA, 2011, p. 7). 

―El almohadón de pluma‖ apareceu, pela primeira vez, na revista Caras y 

Caretas, na edição de 13 de julho de 1907, ano X, n. 458. Mais tarde, Horacio 

Quiroga publicou-o com pequena alteração no título. O conto dividiu as páginas 

da revista com outras notícias, recebendo ilustrações de Fernández Peña e a 

assinatura de Horacio Quiroga em letras pequenas, sem nenhuma observação de 

que se tratava de uma obra de ficção. É um dos contos que recebeu mais atenção 

da crítica até o presente momento. Faz parte de todas as coletâneas de Quiroga, 

assim como de outras de contos hispano-americanos (ALVES-BEZERRA, 2008, 

p. 112). 

Horacio Quiroga foi surpreendente nas narrativas breves. Como já foi dito, 

em suas obras, há a constante presença da morte. Leonor Fleming (2010, p. 32) 

afirma que, nos contos do escritor, há ―[…] un paisaje de un realismo violento, 

casi expresionista, en el que la belleza nace de la fuerza muchas veces bestial‖19. 

Quiroga é muito conhecido pelos norte-americanos em virtude de suas obras 

pertencerem ao mundo fantasmagórico e, também, por seguir, de perto, Edgard 

Allan Poe. Este foi seu grande mestre, admiração registrada por ele em seu texto 

Decálago del perfecto cuentista (1927), cujo primeiro mandamento diz ―Cree en el 

maestro – Poe, Maupassant, Kipling, Chéjov – como en Dios mismo‖20 

(QUIROGA, 2011, p. 9). Iniciou-se no Modernismo e logo seus contos se 

converteram no espírito de sua obra. Sua técnica vai além do realismo e o tema 

central de suas narrativas é o homem e a natureza: a realidade da cidade dá lugar 

à realidade da selva, ou melhor, ao monstruoso, ao surpreendente e ao irreal. 

Ao longo de sua vida, ele publicou poemas, relatos e contos, tendo se 

sobressaído neste último gênero. Poemas: Los arrecifes de coral (1901), livro 

dedicado a Lugones, em que revelou sua atração pelo estranho e pelo insólito. 

(GOLACHECA, 2011, p. 6). Novelas: ―Historia de un amor turbio‖ e ―Pasado 
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 ―Eu me surpreendi pela maneira com que acertei na técnica da arte da escrita, de cinco anos 
para cá, eu me arrisquei nas idéias e em tudo.‖ 
19

 ―[...] uma paisagem de um realismo violento, quase expressionista, em que a beleza nasce, 
muitas vezes, da força irracional.‖ 
20

―Creia no mestre – Poe, Maupassant, Kipling, Chéjov – como em Deus.‖ Decálogo do Contista 
(NEPOMUCENO, 2010, p. 189). 
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amor‖. Contos: ―El crimen del otro‖, ―Cuentos de amor, de locura y de muerte‖, ―La 

gallina degollada‖, ―El almohadón de pluma‖, ―A la deriva‖, ―La insolación‖, ―Los 

mensú‖, ―Yaguí‖, ―El salvaje‖, ―Una bofetada‖, ―Anaconda‖; ―El desierto‖, ―Un 

peón‖; ―Los desterrados‖, ―El regreso de Anaconda‖, ―Tacuara Mansión‖, ―El 

hombre muerto‖, ―El techo de incienso‖, ―Los destiladores de naranja‖; Ainda: ―Las 

moscas. Réplica del hombre muerto‖, ―El hijo‖, ―Las sacrificadas‖ e ―El alambre de 

pua‖. Atingiu a perfeição técnica com os contos ―A la deriva‖,  ―El alambre de pua‖, 

―Yaguaí‖  e ―Un peón‖. Abordou temas como a exploração do homem em ―Los 

Mansú‖ e ―Una bofetada‖. Triste com a geografia do lugar e o meio ambiente 

escreveu ―La vorágine‖, ―Don Segundo Sombra o Doña Bárbara‖ e ―Cuentos de la 

selva para niños‖, etc. Dentre os relatos, listam-se: ―Los perseguidos, Diario de 

viaje‖ em que relatou as humilhações sofridas em Paris. 

Dos contos elencados estudaremos ―El almohadón de pluma‖, que 

estabelece um diálogo com o estranho, gênero vizinho da literatura fantástica, 

segundo conceito de Todorov, como vimos nos pressupostos teóricos. A 

narrativa, a princípio, gravita em torno da dualidade real versus sobrenatural, 

seguindo de perto o modelo de Edgard Allan Poe no que tange às manifestações 

do insólito e do vampirismo. 

A trama leva o leitor a crer que o desfecho do conto, a morte de Alicia, diz 

respeito ao diálogo com a literatura romântica, na qual a personagem morre em 

virtude de decepções amorosas. No entanto, como será examinado neste estudo, 

o conto cria uma situação que rompe com o previsível durante a narrativa, 

especialmente quando se pensa na ficção do início do século XX. Nesse conto, a 

protagonista morre, possivelmente, por indiferença do cônjuge e deixa o leitor 

perplexo, em dúvida acerca da identidade do marido: este representaria a imagem 

de um metafórico vampiro, isto é, daquele que suga suas energias vitais, tal qual 

o ―monstro‖ presente no interior do travesseiro de penas? Esta é uma das 

questões que examinaremos adiante.   

Edgard Allan Poe, em sua obra A filosofia da composição, diz que o texto 

literário é um plano arquitetado. A intenção do autor é deixar evidente que seu 

resultado final é conseguido passo a passo, ―com a precisão e a rígida 

consequência de um problema matemático‖ (POE, 2008, p. 10). Prossegue o 
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autor: ―[...] a brevidade deve estar em relação direta com a intensidade do efeito 

pretendido [...]‖ (POE, 2008, p. 22). Seu processo de construção se inicia pelo fim 

―como deviam começar todas as obras de arte‖. Para ser conseguida, ela deve 

ser extremamente trabalhada [...] (POE, 2008, p. 28-29). 

Poe foi capaz de criar um efeito original em sua forma de escrever. 

Utilizando narrativas breves, produziu textos que tinham, como armadilha, prender 

a atenção do leitor já nas primeiras linhas. Este projeto de construção se institui 

como fator predominante na dependência entre a extensão do texto e o efeito 

produzido no leitor. 

Horácio Quiroga seguiu na esteira do pensamento de Poe. No texto de sua 

autoria, Decálogo del perfecto cuentista (1927), item V, o autor afirma: ―no 

empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento 

bien logrado las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia de las tres 

últimas‖21. No conto que será examinado, Quiroga apoia-se nas técnicas 

propostas por Poe e no seu decálogo, com o propósito de atingir a perfeição em 

sua forma de narrar. Por isso a narrativa dá pistas que o leitor atento começa aos 

poucos a decodificar. Para Poe e Quiroga, a leitura de um bom conto implica um 

processo de montagem de um mosaico, em que cada peça contém e, ao mesmo 

tempo, esconde o desfecho, até que o todo se desvele.  

Ricardo Piglia, em sua obra Formas breves, dedica um capítulo intitulado 

―Teses sobre o conto‖, em que assevera: 

 

O conto clássico (Poe, Quiroga) narra em primeiro plano a história 1 (o 
relato do jogo) e constrói em segredo a história 2 (o relato do 
suicídio).[...]  Um relato visível esconde um relato secreto [...] Cada uma 
das histórias é contada de modo distinto. [...] Os mesmos 
acontecimentos entram simultaneamente em duas lógicas narrativas 
antagônicas. [...] A história secreta é a chave da forma do conto [...] 
(2004, p. 89-91). 

 

De acordo com o escritor argentino, todo conto possui dois relatos que são 

expostos de formas diferentes, sendo que o relato essencial é o narrado e o 
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 ―Não comece a escrever sem saber aonde ir. Em um bom conto, as três primeiras linhas têm 
quase a mesma importância que as três últimas‖ (NEPOMUCENO, 2010, p. 189). 
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segundo, o escondido, aquele que se descortina aos poucos. No entanto, os fatos 

introduzem-se sincrônica e coerentemente nas duas narrativas, mas a segunda 

história, a escondida, a que revela, é a estrutura do relato. Dessa forma, as duas 

narrativas correlacionam-se como se uma refletisse a outra. No caso do conto de 

Quiroga que analisaremos, a primeira história é a do plano real, em que sucedem 

os acontecimentos e a segunda, a do plano irreal, em que se verificam os eventos 

insólitos, estranhos, inexplicáveis. 

No que diz respeito ao espaço e ao tempo do conto, na obra Algunos 

aspectos del cuento, Cortázar diz que ―el cuentista sabe que no […] tiene por 

aliado al tiempo […] El tiempo del cuento y el espacio del cuento tienen que estar 

[…] sometidos a una alta presión espiritual y formal para provocar esa ‗apertura‘ 

[…]‖22 (CORTÁZAR, 1971, p. 406).  

Cortázar considera que o autor do conto deve escrever de forma sucinta, 

relatando somente o indispensável, pois ele não possui muito espaço, tampouco 

muito tempo, cabendo ao leitor a suscetibilidade para apreender o que foi 

exposto. Após as considerações de Piglia e Cortázar, e refletindo sobre a 

narrativa que será estudada, podemos dizer que nela se encontram diversas 

características postuladas por esses críticos.  

―El almohadón de pluma‖ relata a história do jovem casal Alicia e Jordán. A 

personagem Alicia apresenta-se como uma pessoa submissa que, mesmo 

frustrada em suas expectativas conjugais, não toma iniciativa de seduzir o 

cônjuge. Este, por sua vez, mantém as distâncias da convenção patriarcal no que 

se refere às relações do casamento: é frio, alheio às aspirações da esposa. 

Podemos dividir o conto em duas etapas: a primeira se refere à decepção da 

personagem Alicia com relação ao matrimônio e a segunda, à sua doença e 

morte. Recém-casada e cheia de sonhos, Alicia frustra-se com o temperamento 

do marido e com a pouca demonstração de amor. Ademais do desapontamento, 

vive em uma casa fria e silenciosa, na qual passa todo o inverno. Essa situação a 

faz adoecer e ela vai se debilitando aos poucos, de forma inexplicável: tem febre 

diariamente e começa a emagrecer. Não consegue se recuperar e, muito menos, 

                                                 
22

 ―O contista sabe que não [...] tem o tempo como aliado [...] O tempo e o espaço do conto têm 
que estar [...] submetidos a uma alta pressão espiritual e formal para provocar essa ‗abertura‘ [...].‖ 
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levantar-se de seu leito. O médico que a assiste não identifica o motivo para tais 

sintomas. Alicia segue piorando a cada dia, sendo que uma anemia avançada 

acaba sendo constatada, sem que, no entanto, descubra-se sua causa. Ela passa 

a ter alucinações: durante o dia, parece que a enfermidade se estabiliza, mas, no 

decorrer da noite, seu estado se agrava. Com o passar dos dias, perde a razão, 

delira por vários dias e morre.  

A revelação da causa da morte da personagem se dá após o enterro, 

quando a criada vai limpar o quarto e percebe que o travesseiro tem algumas 

manchas de sangue. A pedido de Jordán, ela levanta o travesseiro, mas o deixa 

cair em virtude de estar muito pesado. Ele abre o travesseiro e a criada dá um 

grito de espanto. Entre as penas do travesseiro, movendo lentamente as patas 

aveludadas, havia um animal monstruoso e inchado: uma sanguessuga. A 

narrativa dá a entender que, durante cinco dias e cinco noites, este parasito havia 

sugado o sangue de Alicia. 

A narrativa está construída em um clima de suspense e de inquietação e 

culmina com a morte da protagonista. O narrador explica, detalhadamente, os 

fatos que antecederam esse desfecho trágico, bem como a progressão e a causa 

da enfermidade: a anemia inexplicável de Alicia e suas alucinações foram 

provocadas pelo parasito que se alojara no travesseiro. 

O final do conto leva o leitor à incredulidade, tendo em vista a combinação 

do elemento real com as marcas do mistério, que, na sequência, desvela-se.  

Nota-se que, a partir do momento em que Alicia fica acamada, inicia-se uma 

atmosfera de terror: as alucinações, o avanço da anemia e as visitas do médico 

intensificam a tensão, por se desconhecer a causa possível dessa enfermidade. A 

anemia afeta as faculdades mentais de Alicia e sucede uma ambiência de terror, 

de opressão.  

Analisemos como essa ambiência de mistério e de tensão se erige na 

narrativa em questão. Tendo por foco narrativo a terceira pessoa, o conto começa 

com uma reflexão sobre o início da vida conjugal da protagonista: ―Su luna de 

miel fue un largo escalofrío‖23 (QUIROGA, 2010, p. 124)24. O enunciado cria um 
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 ―Sua lua de mel foi um longo calafrio‖. 
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suspense, marca uma temporalidade. A expressão ―luna de miel‖ expressa 

sentimentos e também uma fantasia de realização pessoal e amorosa. De acordo 

com o narrador, essa fantasia cria uma tensão na personagem, experimentada 

pelas expectativas de felicidade conjugal inauguradas com a lua de mel. O 

esperado contrapõe-se ao experimentado: ―fue un largo escalofrío‖ representa o 

inverso, ou seja, a completude amorosa parece não se realizar. O narrador dá 

alguns elementos que podem levar o leitor a essa pressuposta decepção. 

A relação entre Alicia e Jordán constrói-se por oposição, da mesma forma 

que a dinâmica do metaempírico: real – não real. Sempre na dualidade: vida 

versus morte, saúde versus doença, amor versus desprezo, homem versus 

mulher. Portanto, a partir do confronto entre visões de mundos diferentes, instala-

se o insólito; o vocabulário utilizado pelo narrador para referir-se à personagem 

Alicia encerra esse confronto: ela era ―Rubia, angelical y tímida [...]‖25 (p. 124). A 

descrição que antecipa o desfecho e o comportamento dela pode esclarecer a 

sua condição de ser de outro mundo? Um anjo? Alicia tem um semblante 

angelical, uma expectativa de amor romântico, idealizado. A postura de Jordán 

diverge da de sua esposa: ―[...] el carácter duro de su marido heló sus soñadas 

niñerías de novia. Lo quería mucho […] Él [...] la amaba profundamente, sin darlo 

conocer‖26 (p. 124). Como é possível perceber, o marido possui uma ternura 

contida, não exprimindo seu amor e mostrando-se frio e silencioso.  

Pode-se observar que entre Alicia e Jordán existem diferentes imagens de 

constituição do sujeito. Os enunciados de Alicia revelam uma emotividade, 

enquanto os de Jordán são de julgamento. Alicia representa a imagem da mulher 

tradicional, da passividade feminina: ela não tenta seduzir o marido, aguardando 

sua iniciativa que, por não ocorrer, acaba frustrando-a. Jordán é a imagem do 

homem provedor, daquele que cuida, age, daquele que vê a mulher como um ser 

submisso: ele não manifesta seus sentimentos, talvez pela formação rígida do 

homem de sua época. 

                                                                                                                                                    
24

 Todas as referências ao conto de Horacio Quiroga aqui analisado pertencem à edição de 2010. 
25

 ―Loura, angelical e tímida [...].‖ 
26

 ―[...] o temperamento sisudo do marido gelou suas sonhadas fantasias de noiva. Ela o amava 
muito [...] Ele a amava profundamente, sem demonstrar.‖ 
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De acordo com Arnold Hauser, em História social da arte e da literatura 

(2003), as características do moderno romantismo amoroso ocorreram, pela 

primeira vez, na poesia cavaleiresca e palaciana: 

  

A atitude cortesã [...] é de infinita paciência e abnegação no homem, 
envolvendo a extinção de sua própria vontade e o sacrifício do seu 
próprio ser à vontade da mulher como um ser superior. A cortesia exige 
do homem completa aceitação do fato de que o objeto de seu culto é 
totalmente inatingível; [...] o exibicionismo emocional e o masoquismo. 
[...] um ―amor distante‖ sem qualquer objeto tangível ou mesmo 
claramente definido [...] (HAUSER, 2003, p. 215-216). 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, na concepção de Jordán, Alicia era um 

ser inalcançável. Ele a deseja, mas o desejo nutrido pela esposa reflete-se como 

uma autopunição. Seu prazer está relacionado ao sofrimento físico. 

O conto sucede em torno do silêncio de Jordán. Esse silêncio provoca em 

Alicia o sentimento de carência, vazio e aflição que contamina o ambiente 

tornando-o cheio de enigmas: ―Durante tres meses – se habían casado en abril – 

vivieron una dicha especial‖27 (p. 124). Se viveram felizes por um determinado 

tempo, a ideia é de que se casaram por livre e espontânea vontade e porque 

existia amor. No entanto, segundo Gambarini (1980, p. 448), a palavra ―dicha‖ 

parece uma ironia, pois equivale a felicidade, que, no entanto, não houve. No 

trecho ―Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de 

amor […]‖ (p. 124)28, o vocábulo ―rígido‖ pode se relacionar à estátua e, 

consequentemente, a Jordán, fato que reforça o silêncio que permeia a relação do 

casal. Esse silêncio entre ambos se impregna ainda mais da gelidez presente em 

seu entorno:  

  

[...] La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La 

blancura del patio silencioso – frisos, columnas y estatuas de mármol – 
producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo 
glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba 
aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los 
pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera 
sensibilizado su resonancia. [...]

29
 (p. 124).  

                                                 
27

 ―Durante três meses – casaram-se em abril – viveram uma felicidade singular.‖ 
28

 ―Ela teria, sem dúvida, desejado menos sobriedade nesse rígido céu de amor [...].‖ 
29

 ―A casa onde moravam também contribuía para seus tremores. A brancura do pátio silencioso – 
frisos, colunas, estátuas de mármore – produzia a outonal impressão de um palácio encantado. 
Dentro, o brilho glacial do estuque, sem um arranhão, suas altas paredes, ressaltava a 
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O ambiente instalado na narrativa é sugestivo para o desenvolvimento da 

ação e o deslocamento das personagens. A casa é opressiva, fria, um espaço da 

solidão, bem conforme o modelo do imaginário do fantástico e do estranho.  

O narrador trabalha com o recurso da ambientação emprestando ao espaço 

os sentimentos, as sensações das vivências das personagens. Gaston Bachelard 

(2000, p. 24), teórico que elabora fundamentos sobre o espaço, discorre sobre o 

elemento casa, enquanto índice de localização dos sujeitos. ―[...] a casa é o nosso 

canto no mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo. É um 

verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo‖.  

Na narrativa sob análise, a casa é o espaço em que se constroem as 

relações de dois jovens esposos: uma heroína com sonhos e o marido com 

atitudes emolientes. O narrador mostra-nos a inquietação por meio de diferentes 

símbolos e um deles é a casa onde transcorre a história. A casa também será 

portadora do sentido de uma apreensão explicitada por diferentes eventos que 

sucedem na narrativa. Inicialmente esse espaço representa um paraíso para um 

casal recém-casado: ―[...] A intimidade tem necessidade do âmago de um ninho‖ 

(BACHELARD, 2000, p. 78). No entanto, aos poucos, ocorre justamente o 

contrário, pois a tragédia está presente nesse lugar onde sucumbem os 

personagens principais: Alicia e Jordán. 

A presença de ―La blancura del patio silencioso‖, como no conto de Lugones, 

remete à falta de cor, som, o vaivém que ocorre em uma casa normal. Essa 

ausência se confirma pela ―[...] impresión de palacio encantado‖ (GAMBARINI, 

1980, p. 448). Alicia era como uma princesa. Sua vida conjugal poderia ter sido 

diferente, uma história de amor que tinha tudo para dar certo, mas, dentro da 

casa, havia ―[...] el brillo glacial del estuco [...]‖. Como se pode observar, o 

narrador empenha-se na tarefa de valorizar a ideia de carência de afeto, de calor 

humano, usando o expediente da transferência dos valores do espaço para a 

relação dos cônjuges. 

A estudiosa Nilce Sant‘Anna Martins (2008, p. 108) afirma que o vocábulo 

―palacio‖ se justapõe à imagem de ―grandeza, luxo e riqueza‖. Entende-se que o 

                                                                                                                                                    
desconfortável sensação de frio. Na passagem de um cômodo a outro, os passos ecoavam por 
toda a casa, como se um longo abandono houvesse sensibilizado a ressonância.‖ 
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casal possui uma boa situação financeira, tem tudo para ser feliz, contudo a 

moradia é descrita com conotações negativas no que diz respeito às cores, sons 

e sensações. A casa que parecia um ―palacio encantado‖ vai se transformar em 

palácio ―mal assombrado‖, em virtude dos acontecimentos que ocorrem à 

personagem Alicia. ―A casa nos fornecerá, simultaneamente, imagens dispersas e 

um corpo de imagens‖ (BACHELARD, 2000, p. 23). Essas imagens são também 

esclarecedoras no seguinte fragmento: ―[...] patio silencioso – frisos, columnas y 

estatuas de mármol – […] […] las altas paredes, afirmaba aquella sensación de 

desapacible frío […]. [...] los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo 

abandono hubiera sensibilizado su resonancia [...]‖ (p. 124)30. 

Um dos materiais de construção de que se vale o narrador para caracterizar 

a dureza e a frieza é o mármore, sentidos que se reafirmam com o uso do adjetivo 

―glacial‖. O silêncio só é rompido pelo eco, sugerindo que as personagens ouviam 

somente a si mesmas.  

Em A terra e os devaneios da vontade, Bachelard dedica um capítulo ―às 

metáforas da dureza‖: 

 

[...] a dureza […] é a fonte de um número incalculável de imagens. Com 
a palavra duro, o mundo expressa sua hostilidade, e em resposta, 
começam os devaneios da vontade.  […] duro, dureza, […] aparecem 
como […] metáfora moral. […] é o ensejo de uma força humana, o signo 
de uma ira, ou de um orgulho, às vezes de um desprezo. [...] a ideia de 
teimosia [...] no tocante ao caráter de um homem [...] resistência às 
―fraquezas que enterneceriam‖ (BACHELARD, 1991, p. 52). 

  

A partir dos sentidos apresentados por Bachelard para ―dureza‖, depreende-

se que essa metáfora pode estar relacionada à índole do indivíduo, ao receio de 

este ceder, de expressar-se terna, carinhosamente. Ao examinarmos a postura de 

Jordán, percebemos que ele se mostra inflexível diante da doença e do 

sofrimento de Alicia.  

Percebe-se, pois, como Jordán absorve o silêncio e a dureza do ambiente, o 

que dá sentido em tornar a casa como instrumento de análise para a alma 

humana: ―Nossa alma é uma morada. [...] as imagens da casa caminham nos dois 

                                                 
30

 ―[...] suas altas paredes, ressaltava a desconfortável sensação de frio [...] [...] os passos 
ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono houvesse sensibilizado sua ressonância.‖ 
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sentidos: estão em nós tanto quanto estamos nelas‖ (BACHELARD, 1991, p. 53). 

Portanto, nossa casa reflete o que somos. O lar de Alicia e Jordán deveria 

oferecer calor humano e, no entanto, é um ambiente sem vida, próprio dos 

mortos, descrito como um local de desconforto, insatisfação, tornando-se um 

espaço de frustração. 

A residência do casal é descrita pelos adjetivos ―luxuosa‖, ―branca‖, ―fria‖, 

―enorme pátio‖, ―altíssimas paredes‖ e ―estátuas de mármore‖, que acentuam a 

solidão, o isolamento e o comportamento depressivo de Alicia. Para Furtado 

(1980, p. 121), as narrativas fantásticas ocorrem em locais como ―[...] as casas de 

grandes dimensões [...], o cenário de eleição para o surgimento da fenomenologia 

insólita [...]‖. Com relação à cor, a única existente na casa de Alicia e Jordán é o 

branco que, associado à rigidez da construção, dá-nos a ideia de um sepulcro.  

Assim como no conto de Lugones, também o jardim é mencionado no 

decorrer da narrativa: 

 

Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba 
indiferente a uno y a otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le 
pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, 
echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, 
redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos 
fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin 
moverse ni decir una palabra (p. 125)

31
.  

 
 

Sabe-se que o jardim representa um espaço de lazer, muitas vezes íntimo, e 

que o contato com o verde e com o colorido das plantas tranquiliza as pessoas. 

No entanto, encontramos nesse ambiente a protagonista fragilizada, entregue à 

melancolia, ao abandono: ―[…] De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la 

mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, […]‖. Diante da 

demonstração de amor do marido, ela chora, reação que poderia ser o ponto de 

partida para que ela pudesse, quando estivesse mais calma, expressar-se, falar 

                                                 
31

 ―Finalmente, uma tarde pôde ir ao jardim, apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e 
para outro, indiferentemente. De repente, Jordán, com profunda ternura, passou-lhe a mão na 
cabeça, e Alicia começou a soluçar, lançando os braços ao pescoço dele. Chorou longamente 
todo seu espanto calado, redobrando o pranto a menor tentativa de carícia. Depois os soluços 
foram diminuindo e ela continuou abraçada a ele, sem mover-se e sem dizer nada‖. 
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sobre seu sofrimento. Entretanto, a inação domina-a e, diante da dor contida, seu 

conflito aumenta. 

Outro espaço importante na narrativa é o dormitório do casal: ―Todo el día 

[...] estaba con las luces prendidas y en pleno silencio‖32 (p. 125). Se as luzes 

acesas não condizem com a enfermidade de Alicia, por que permaneciam 

acesas? Para o caso de alguma emergência? ―Essa valorização de um centro de 

solidão [...] é tão forte [...] tão indiscutível [...] que a imagem da luz [...] serve de 

referência para imagens menos nitidamente localizadas‖ (BACHELARD, 2000, p. 

49). A lâmpada vela, e, portanto vigia. Para Dimas (1994, p. 66), ―[...] a claridade 

serve para pôr à mostra alguns atributos negativos‖. Como se nota, tanto para 

Bachelard quanto para Dimas, a luminosidade favorece a imagem daquilo que se 

pretende esconder.  

Para Alves-Bezerra, a residência reproduz o silêncio dos habitantes, 

quietude que se conservará no decorrer da narrativa, revelando que o casal não 

se aproxima e que as luzes acesas reforçam esse ―silêncio agônico‖ (ALVES-

BEZERRA, 2008, p. 117). Tal silêncio evidencia ainda mais a falta de ternura de 

Jordán para com Alicia: 

 

A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de 
la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. […] 
Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después 
de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó 
entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando (p. 125-
126)

33
.  

 

A expressão ―su mudo vaivén‖ denota o silêncio e a inação por parte de 

Jordán. No fragmento ―Sonrió y tomo entre las suyas la mano de su marido […]‖, 

a ação parte de Alicia. ―Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y 

flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo‖34 (p. 125). Ela 

estabelece, dessa forma, uma grande dependência em relação a Jordán. 

                                                 
32

 ―Durante todo o dia […] permanecia com as luzes acesas e em pleno silêncio‖. 
33

 ―De quando em quando, entrava no quarto e continuava em seu mudo vaivém ao redor da 
cama, olhando para a mulher [...] Alicia olhou-o com extravio, olhou para o tapete, tornou a olhá-lo, 
e depois de um momento de atônita confrontação, acalmou-se. Sorriu e, tomou entre suas mãos a 
mão do marido, acariciando-a, sempre tremendo.‖ 
34

 ―Em seguida, Alicia começou a ter alucinações, a princípio eram confusas, variadas, depois se 
fixaram no chão do quarto.‖ 
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A narração segue com o enfraquecimento de Alicia. A inexplicável doença 

parece ser o indício da frustração amorosa sofrida por ela em relação ao marido e 

desenvolve-se, paralelamente, ao vazio e à ausência de carinho sentidos pela 

personagem, tal qual ocorre, como veremos adiante, com a protagonista Lila do 

conto ―¿Una mariposa?‖, de Lugones. A personagem vai definhando e o médico 

informa a Jordán que há pouco a fazer, mas a reação do marido não é de dor, e, 

sim, de frieza: ―– ¡Sólo eso me faltaba! – resopló Jordán. Y tamborileó 

bruscamente sobre la mesa‖35 (p. 126). Esse fato instala no leitor uma dúvida: 

Jordán realmente amava Alicia ou não? Ele está envolvido na sua morte ou não? 

As tentativas de comunicação por parte de Alicia são obstruídas por Jordán. 

Como interpretar esse gesto? Sua preocupação em chamar o médico são 

manifestações da sua atenção, do seu amor, ou formas de encobrir suas 

verdadeiras intenções e sentimentos para com a esposa? ―El médico de Jordán la 

examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos‖36 (p. 125). 

Ao analisarmos a conduta de Jordán diante da doença da esposa, notamos 

que ele parece se preocupar com ela, mas, ao mesmo tempo, paira sobre essa 

relação a dúvida acerca desse ser emoldurado pelo tempo. Existe na postura de 

Jordán a ambiguidade, o conflito entre o ser diferente e o ser que é gerado pela 

educação da época: quer demonstrar seu amor, mas é tolhido pela educação 

patriarcal. Nesse caso, o leitor também é solicitado a partilhar desse conflito de 

ser dividido. 

 A figura de Jordán nos transmite a impressão de que ele é insensível, feito 

de pedra. Os fragmentos ―[...] impresión de palacio encantado‖ e ―[...] un largo 

abandono [...]‖ reportam-nos aos históricos castelos da Transilvânia pátria do 

vampiro literário e insinuam a atividade erótica do vampiro (GAMBARINI, 1980, p. 

450). 

Segundo a autora, o vampiro tem sua atividade sensual no período noturno, seu 

momento predileto. Essa afirmação poder ser comprovada pela inexplicável 

anemia de Alicia – ―Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en 

                                                 
35

 ―– Só me faltava essa!  – murmurou Jordán, e bateu os dedos bruscamente na mesa.‖ 
36

 ―O médico de Jordán examinou-a detalhadamente recomendando-lhe calma e repouso 
absoluto.‖ 
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nuevas oleadas de sangre‖37 (p. 126) – e pelo recinto em que permanecia a 

protagonista – ―Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en 

pleno silencio‖. Lembra-nos Elsa K. Gambarini que o vampiro não suporta a luz do 

dia. O diálogo intertextual aparece como uma reminiscência do conto popular dos 

vampiros do século XIX, no qual, embora não se nomeie o ser sobrenatural, sua 

presença está implícita. O médico não vê o vampiro, mas também não consegue 

explicar a anemia progressiva de Alicia. Como explicar que ninguém perceba o 

que está acontecendo com Alicia em um ambiente com tanta luminosidade? A 

iluminação intensa no quarto traduz ambivalência. A ideia da presença da luz 

pode implicar o sentido de exposição, mas a sua forte intensidade exerce função 

contrária; causa uma percepção comprometida que impede a captação da 

realidade em sua plenitude e/ou das formas em seus pormenores. Assim sendo, o 

conto desenvolve-se em torno do silêncio, do enigma, do mistério. 

O desejo de Alicia por seu marido está manifesto verbalmente pelo narrador: 

―Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, mas 

expansiva e incauta ternura‖. Existe aqui a frustração de seu desejo, entretanto, 

ela ―[…] había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía 

dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada […]‖38 (p. 124). Alicia não diz 

o que sente e começa a ter alucinações: ―Pronto Alicia comenzó a tener 

alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del 

suelo. Para Ceserani (2006, p. 85), ―[...] o ser monstruoso [...] coloca em crise o 

equilíbrio da razão [...], o vampiro [...] se apropria de toda energia vital [...]‖.  

Outra possibilidade de leitura distinta da interpretação do comportamento 

vampiresco de Jordán se prende à visão alucinatória de Alicia. Suas reações 

diante da presença do marido no seu quarto podem ser consequência do seu 

frágil equilíbrio e de sua debilidade: ―Alicia lo miró con extravío, [como se 

estivesse perdida, desnorteada], miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de 

largo rato de estupefacta confrontación, se sereno‖. Ela parece estar 

completamente distante do real: ―Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un 

antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los 

                                                 
37

 ―Parecia que só durante a noite sua vida se esvaía em novas ondas de sangue‖. 
38

 ―[...] havia decidido lançar um véu sobre os seus antigos sonhos e vivia ainda adormecida na 
casa hostil, sem querer pensar em nada [...]‖. 
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ojos‖39 (p. 126). Segundo Osman Lins (1976, p. 83), ―os atos da personagem [...] 

vão fazendo surgir o que a cerca, como se o espaço nascesse dos seus próprios 

gestos‖. Pode-se entender que Alicia não distingue mais o que é real do que é 

ilusório. Os afetos, segundo Sartre (2005, p. 138), orientam o olhar que o homem 

tem acerca do mundo, ou seja, o insólito apreendido pela personagem – a 

presença do monstro com forma humana (o vampiro?) – resulta do modo como 

ela trabalha internamente suas paixões e de como as expressa. 

A presença de um tapete é de suma importância para o conto, havendo 

cinco referências sobre ele. Na narrativa, pode estar a ideia de que, debaixo do 

tapete, se oculta alguma coisa: ―[…] Al cruzar de una pieza a otra, los pasos 

hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su 

resonancia. […] Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable 

obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos‖40 (p. 124-125). A casa, com poucos 

móveis, produz eco, que, todavia, é amenizado pelo tapete. Seria o tapete um 

artefato para ocultar as ações de Jordán? 

 Alicia olha para o tapete em suas crises de alucinação:  

 

[...] La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino 
mirar la alfombra […]. […]Una noche se quedó de repente mirando 
fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se 
perlaron de sudor. 
– ¡Jordán! ¡Jordán! – clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la 
alfombra. […] y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. Alicia lo 
miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo […]

41
 (p. 125 -126). 

 

No tapete, Alicia ―vê‖ o antropoide e/ou Jordán? Observemos que a 

personagem, em estado alucinatório, vê o antropoide e, na sequência, olha 

aterrorizada para o marido como se identificasse a figura deste com aquele 

estranho animal: ―– ¡Jordán! ¡Jordán! – clamó, rígida de espanto, sin dejar de 

                                                 
39

 ―Entre suas alucinações mais insistentes houve um antropoide no tapete, erguendo-se nas 
pontas dos dedos e com o olhar fixo nela.‖ 
40

 ―Na passagem de um cômodo a outro, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo 
abandono houvesse sensibilizado sua ressonância. [...] Andava sem cessar de um lado para outro, 
com incansável obstinação. O tapete abafava seus passos.‖ 
41

 ―[...] A jovem, com os olhos excessivamente abertos, não fazia outra coisa além de olhar o 
tapete [...]. [...] Uma noite, ficou de repente olhando fixamente. Depois abriu a boca para gritar, seu 
nariz e seus lábios perolizaram-se de suor. – Jordán! Jordán! – chamou, por fim, rígida de espanto 
e sem deixar de olhar para o tapete. [...] e ao vê-lo aparecer, Alicia deu um grito de horror. Ela o 
olhou com extravio, olhou para o tapete, tornou a olhá-lo, [...].‖ 
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mirar la alfombra. […] y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror‖.  O 

monstro representaria uma transferência resultante do modo como Alicia vê 

Jordán? 

Alicia, talvez, perceba a dimensão monstruosa do marido, mas silencia-a, só 

falando a partir das alucinações. É possível que, nesse estado, consiga passar de 

uma dimensão para outra por meio do sono e do sonho, assim como Alice no país 

das maravilhas (1865). Além da semelhança entre os nomes, a personagem 

criada por Carroll, em virtude de viver em um mundo distante do fenomênico, é 

conduzida a um mundo idealizado. Segundo Amorim: 

 

A dimensão das fronteiras é um fator primordial na construção de 
identidades: Alice vê-se em um mundo marcado pela incerteza de seus 
limites, sem, no entanto, ser propriamente um mundo caótico. É regido 
por leis cuja lógica é a não lógica, a ausência que habita a presença, a 
não gravidade incorporada à gravidade (2005, p. 148). 

 

A personagem Alicia sonha com uma vida feliz ao lado do marido que, 

porém, não manifesta seus sentimentos, atitude que a faz sofrer. O terror de seu 

mundo interior é visto na forma de ilusão do mundo exterior. Em certa medida, 

Alicia representaria a personagem Alice de Carroll, só que no mundo dos 

horrores. As personagens, Alice e Alicia, imaginam uma vida avessa ao empírico, 

deixam-se iludir pela imaginação e arrependem-se quando esse desejo de 

―mundo perfeito‖ se torna realidade. Ambas se veem em uma realidade horrenda, 

falsa e tentam fugir até o fim. No entanto, Alice liberta-se ao despertar de um 

sonho e Alicia é destruída pelas frustrações amorosas e pela ação da 

sanguessuga.  

Retornando ao exame do trecho, observa-se uma imagem de rejeição e de 

terror: Alicia vislumbra a face desconhecida de Jordán e parece desconfiar do 

marido. A palavra ―rígida‖ demonstra que ela não consegue expressar-se diante 

do que a apavora. 

O olhar de Alicia transita da imagem que vê ou que imagina ver no tapete 

para, surpreendentemente, fixar-se em Jordán, como se o visto se incorporasse 

na figura do marido. Há uma transfiguração do objeto no marido ou pura 

coincidência de imagens que convergem para o mesmo ponto? O marido atuaria 
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como protetor, defensor e/ou elemento desencadeador de terror, de pânico? É um 

homem apaixonado ou fingido? De acordo com Ceserani (2006, p. 84-85), ―[...] o 

ser monstruoso [...] coloca em crise o equilíbrio da razão‖. 

Assim, no fragmento examinado, instaura-se a ambiguidade, o que deixa o 

leitor implícito em dúvida entre aceitar o fato narrado como real ou apreendê-lo 

como um sonho ou alucinação da personagem Alicia, pois existe a mescla entre a 

realidade e o sonho ou alucinação. As reações psicológicas de Alicia suscitam 

incerteza; ela parece ver Jordán como monstro: ―[...] abrió la boca para gritar, [...] 

y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror‖ para, depois, vê-lo como digno 

de confiança: ―[…] miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de 

estupefacta confrontación se serenó‖; ―Sonrió y tomó entre las suyas la mano de 

su marido, acariciándola temblando‖. Ao afagar a mão de Jordán, Alicia 

demonstra reconhecimento, acalmando-se depois da alucinação diante da 

imagem do antropoide no tapete, mas o fato de tremer demonstra o seu medo em 

relação ao marido. O comportamento de Jordán diante do estado de Alicia, que 

como já afirmamos, parece ser o de um homem de sua época – um ser contido 

que manifesta fraqueza, medo de parecer frágil e sem gestos de ternura – 

acentua também a dúvida no leitor. 

Até este ponto, a narrativa parece confirmar a postulado de Todorov de que 

é preciso que o texto fantástico obrigue o leitor a hesitar entre uma explicação 

natural e uma explicação sobrenatural dos fatos evocados (TODOROV, 2010, p. 

151-152). Mas não nos precipitemos com conclusões. 

O narrador comenta que Alicia ―Murió, por fin‖42 (p. 127), momento em que 

surge a criada para revelar o desfecho da história. Ela entra para arrumar o quarto 

e desfazer a cama depois do funeral de Alicia: ―[...] sola ya, miró un rato extrañada 

[...]‖43 (p. 128); e, em seguida, chama Jordán para ver o travesseiro, que parecia 

ter manchas de sangue: 

 

– Parecen picaduras – murmuró la sirvienta después de un rato de 
inmóvil observación. 
– Levántelo a la luz – le dijo Jordán. 

                                                 
42

 ―Por fim, morreu.‖ 
43

 ―[...] já sozinha, olhou intrigada [...]‖. 
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La sirvienta lo levantó, pero en seguida lo dejó caer, y se quedó mirando 
aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los 
cabellos se le erizaban (p. 127)

44
. 

 

Não se sabe se o cabelo eriçado foi uma real manifestação de terror diante 

do visto ou um pressuposto sentimento de pavor. O travesseiro guarda a chave 

do enigma: ―– sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas 

velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan 

hinchado que apenas se le pronunciaba la boca‖45 (p. 127). Diante da descrição 

do parasito, o leitor fica em suspense: revelou-se o vampiro que se camuflava 

secretamente por meio da ação da sanguessuga ou o animal que a fatalidade 

abrigou entre as penas do travesseiro? O narrador descreve-o de maneira 

assustadora, como um ser disforme, desconhecido, que causa aversão e terror. 

O conto possui vários enigmas: a doença de Alicia, seu estremecimento, seu 

espanto calado, sua incomunicabilidade, bem como a de Jordán; a revelação do 

motivo da morte de Alicia; o médico que representa a figura da ciência, a frieza. 

Da mesma forma que a casa é fria, reflexo da distância matrimonial, Jordán 

também é dominado pela racionalidade, pela frieza ao abrir o travesseiro de 

penas. Note-se, também, a introdução de recursos do fantástico, o anúncio de 

algo insólito: o fantástico é antecipado, arquitetado, por meio da construção 

linguística. Dessa perspectiva, o percurso da narrativa não oferece tantas 

certezas ao leitor. Com a morte de Alicia, fica sugerido que Jordán se transforma 

em monstro e/ou assume a ação deste. Esse monstro pode simbolizar, 

metaforicamente, a figura vampiresca de Jordán: ―Noche a noche, desde que 

Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca – su trompa, 

mejor dicho – a las sienes de aquella, chupándole la sangre‖46 (p. 127). Para 

Ceserani (2006, p. 85), ―o vampiro [...] se apropria de toda energia vital‖. 

                                                 
44

 ―– Parecem picadas – murmurou a criada, depois de um instante de atenta observação.  
– Levante o travesseiro na luz, disse-lhe Jordán. A criada o levantou e logo o deixou cair, pálida, 
trêmula. Sem saber por que, Jordán sentiu que seus cabelos se eriçavam‖. 
45

 ―No fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, 
uma bola viva e viscosa. Estava tão inchado que quase não se distinguia sua boca‖. 
46

―Noite a noite, desde que Alicia havia ficado acamada, tinha aplicado sigilosamente sua boca – 
sua tromba, melhor dizendo – às têmporas dela, sugando-lhe o sangue.‖ 
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A boca a que se refere o narrador seria a do parasito ou a de Jordán? Trata-

se de um marido que suga a ilusão, os sonhos e as expectativas da esposa (as 

fantasias de felicidade matrimonial)?. E quanto à Alicia? Será que ela também 

não possuía um desejo inconsciente de sentir prazer ao ser sugada pelo parasito? 

Ou a sua prostração se referia apenas ao estado anêmico? ―No quiso que le 

tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores 

crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la 

cama y trepaban dificultosamente por la colcha‖47 (p. 126); ―[...] desde que la 

joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa‖48 (p. 127). Esses fragmentos 

demonstram que o fato de a protagonista não querer que ninguém tocasse na 

cama, nem que acomodasse seu travesseiro e deslocasse sua cabeça, pode ser 

um indício de que ela sentia satisfação ao ser sorvida pelo repulsivo animal, o que 

contribuiu para sua rápida morte. No final do conto, o narrador dá uma explicação 

pseudocientífica, isto é, incorpora um discurso que, apesar de aparentar ser 

científico, não o é: é o desvelamento daquilo que antes se mostrara 

metaempírico: ―Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual llegan 

a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana 

parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los 

almohadones de pluma‖49 (p. 128). 

A literatura fantástica fixa o conflito entre o natural e o sobrenatural, 

afrouxando as barreiras entre o real e o irreal. No limite com o ―estranho‖, leva o 

leitor à hesitação entre procurar uma explicação racional para os fatos ou uma 

explicação sobrenatural. Assevera Alves-Bezerra (2008, p. 115), ―[...] – num tom 

cientificista – [o narrador] explica a natureza do estranho parasita, naturalizando 

para o leitor aquela aberração que poderia ser considerada inverossímil‖. No 

conto de Quiroga, o vampiro parasito é apresentado ao leitor como um real 

científico, para comprovar que era ele que se nutria em segredo, em silêncio, com 

                                                 
47

 ―Não quis que se quer tocassem sua cama, nem mesmo que ajeitassem o travesseiro. Seus 
terrores crepusculares avançavam agora sob a forma de monstros que se arrastavam até a cama 
e subiam laboriosamente pela colcha‖. 
48

 ―[...] desde que a jovem não pôde mais mover-se, a sucção fora vertiginosa.‖ 
49

 ―Estes parasitas das aves, minúsculos em seu meio habitual, chegam a adquirir em certas 
condições proporções enormes. O sangue humano parece-lhes ser especialmente favorável e não 
é difícil encontrá-los nos travesseiros de penas‖. 
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o sangue de Alicia, até exauri-la. O insólito revela uma monstruosidade do mundo 

fenomênico que fora escondida. 

No que tange à estrutura do conto, vários elementos atuam de maneira 

decisiva na composição da trama. A anemia progressiva, as alucinações e o terror 

interpõem-se como elos narrativos e criam suspense e tensão na narrativa, à 

medida que a vida de Alicia é sugada pelo parasito. Este se torna a própria 

representação da morte. 

A descoberta do motivo da morte serve aparentemente como solução e dá o 

desfecho narrativo. O amor desmedido foi marcado pela fatalidade, revelada por 

meio de um acontecimento malévolo, tratado ao longo da narrativa segundo o 

signo do fantástico, fenômeno que revela o relato das incertezas, mas, ao final 

desta, resulta no estranho. 

Horacio Quiroga mostra nesse conto a complexidade do ser humano. De um 

lado, exibe seus sonhos, suas ansiedades, de outro, sua indiferença e sua 

frigidez. Tudo isso envolto em uma narrativa onde, pela materialidade do texto, o 

insólito ronda as ações e os comportamentos das personagens, diluindo as 

fronteiras entre o real e o que está para além do que é elucidado. 
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3. O INSÓLITO EM “¿UNA MARIPOSA?” 
 

 

―Dueño de su vida, el hombre también lo es de su muerte.”
50

 
 

(Leopoldo Lugones) 

                                             
 

O conto “¿Una mariposa?”, escrito por Leopoldo Lugones, foi publicado 

em 1906 na Argentina. É considerado um poema-prosa, ou seja, como um 

artefato que, dotado de linearidade e das categorias narrativas (tempo, 

espaço, personagens, etc.), constitui-se de qualidades poéticas, tais como: figuras 

de linguagens, alta carga de polissemia, ―estranhamento‖, efeitos emocionais, 

dentre outras propriedades. O poema em prosa é essencialmente híbrido, pois 

funde dois gêneros (poesia e prosa) para representar um terceiro. O argumento 

fundamental para uma prosa também pertencer ao gênero da poesia reside na 

sua maior atenção à linguagem e no uso proeminente de metáforas, segundo 

Michel Delville (1998, p. 68). 

Octávio Paz, em seu texto ―Verso e Prosa‖, comenta, 

 
[...] A linguagem, por inclinação natural, tende a ser ritmo. [...] as 
palavras retornam à poesia espontaneamente. Deixar o pensamento em 
liberdade, divagar, é regressar ao ritmo; as razões se transformam em 
correspondências [...] a marcha intelectual em fluir de imagens (PAZ, 
2006, p. 12). 

     

Segundo Paz, a cadência e o ritmo dão fluidez e naturalidade à linguagem e, 

por conseguinte, quanto mais o texto for dotado desses traços estéticos, mais ele 

irá se aproximar e/ou se configurar como poesia.  

Lugones, em seu prólogo da primeira edição de Lunario sentimental (1909), 

afirma que ―[...] el verso vive de la metáfora, es decir, de la analogía pintoresca de 

las cosas entre sí, necesita frases nuevas para exponer dichas analogías, si es 

original como debe‖51 (LUGONES, 1994, p. 72). A par da importância da presença 

do ritmo no texto poético, o escritor menciona a metáfora, figura de linguagem que 

                                                 
50

 ―O homem é dono de sua vida e também de sua morte.‖ 
51

 ―[...] o verso reside da metáfora, isto é, da similitude pitoresca das coisas entre si, precisa de 
sentenças, frases novas para interpretar essas semelhanças, se é autêntica, verdadeira, como 
deve.‖ 
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cria correspondências entre as coisas do mundo, sentimentos, etc. No fragmento 

―El sol, como un cáliz volcado […] bajaba entre nubes gloriosas‖52 (LUGONES, 

2011, p. 460), Lugones estabelece relações de semelhança entre a imagem do 

―sol‖ e a do ―cáliz volcado‖, pela forma que ambos assumem no ato de verter a 

luz. Desse modo, assim como a cadência empresta melodia à frase, a metáfora 

cria analogias picturais no texto.   

Jorge Luis Borges, na apresentação do livro de contos de Lugones, 

assevera: ―Sus razones casi nunca tenían razón; sus adjetivos y metáforas casi 

siempre‖53 (BORGES, 2009, p. 3). Para o crítico, Lugones escrevia com firmeza, 

autoridade e possuía um tom único, singular (BORGES, 2009, p. 3). 

 Enrique Andersen Imbert também reconhece o valor que sobreeleva a obra 

de Lugones: ―Su maestría en el uso de una lengua enriquecida a fuerza de 

estudio y reflexión [...] Lo que sí tenía era sensibilidad e imaginación, felices sobre 

todo en el uso de las metáforas […]‖54 (IMBERT, 1997, p. 415). Imbert não deixa 

dúvidas sobre a importância de Lugones no trato com a língua, desvelada na sua 

preocupação constante em buscar o novo, o original. 

Leopoldo Lugones (1874-1938) foi um dos escritores de maior destaque 

da literatura moderna argentina, principalmente como escritor de prosa. 

Considerado ―el padre espiritual del cuento argentino‖, é denominado por 

alguns críticos como ―El Poe Argentino‖ (BARCÍA, 1987, p. 18). Nasceu em 

Villa de Maria del Rio Seco, uma cidade na província de Córdoba, no coração do 

catolicismo argentino, em 13 de junho de 1874, data que, em sua homenagem, foi 

designada como o Dia do Escritor (SANS, 1999, p. 112). Ele pertencia a uma 

família da aristocracia rural e era o filho primogênito de Santiago M. Lugones e 

Custodia Argüello. Segundo Domingo Di Núbila foi sua mãe que deu ao jovem 

Leopoldo suas primeiras lições e que foi responsável por sua rígida educação 

católica (DI NÚBILA, 1998, p. 394). Lugones era admirado por sua inteligência, 

memória e retórica, além de aptidão para recitar e rimar, dotes que lhe permitiam 

ser presença constante em reuniões familiares (PIACENTINI, 2011, p. 5). 

                                                 
52

 ―O sol como um cálice entornado [...] descia entre nuvens gloriosas.‖ 
53

 ―Seu raciocínio quase nunca estava certo; seus adjetivos e metáforas quase sempre."  
54

 ―Seu ímpeto, estudo e reflexão aperfeiçoaram sua habilidade no uso da língua [...] O que ele 
tinha era sensibilidade e imaginação, principalmente no emprego das metáforas [...].‖ 
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Quando Lugones tinha seis anos de idade e após o nascimento de um 

segundo irmão, a família mudou-se para a cidade de Santiago del Estero e depois 

para Ojo de Agua, uma pequena cidade situada no sul da província de Santiago 

del Estero, perto da fronteira com Córdoba, onde mais dois irmãos do poeta 

nasceram: Ramón Miguel Lugones (1880, Santiago del Estero), e o mais novo 

dos quatro filhos, Carlos Florencio Lugones (1885, Ojo de Agua). Mais tarde, seus 

pais o enviaram para estudar no Colégio Nacional de Monserrat, em Córdoba, 

onde sua avó materna morava. Em 1892, a família mudou-se para aquela cidade, 

no momento em que Lugones estava começando suas incursões nos campos do 

jornalismo e da literatura (DI NÚBILA, 1998, p. 395). 

A primeira apresentação pública de Lugones foi no teatro Riviera Indarte, 

onde recitou sua composição ―Los mundos‖ (1892). Nesse momento, dirigia um 

jornal literário chamado El pensamiento libre. Em 1894 já era famoso nos jornais 

de Córdoba. Editava versos com o pseudônimo de Gil Paz e tornou-se conhecido 

no Uruguai quando convidado para fazer parte de uma jornada universitária com 

estudantes de Buenos Aires e Montevidéu. Nesse ano, o diário El tiempo, de 

Buenos Aires, publicou duas de suas poesias: ―Prosa bohemía‖ e ―Trofeos‖; a 

partir disso, começou a escrever em La vanguardia. Voltou a Córdoba e casou-se 

com Juanita González com quem teve um único filho, Leopoldo Lugones Polo, 

que se tornaria o chefe notório da Polícia Federal durante a ditadura de José Félix 

Uriburi. Em 1897, o escritor fundou o jornal socialista La montaña, conheceu 

Rubén Darío, que publicou o artigo intitulado ―Leopoldo Lugones: um poeta 

socialista‖, fato que os tornou amigos até o falecimento de Darío (PIACENTINI, 

2011, p. 6).  

Lugones era um jornalista apaixonado, polemista e orador público, que, a 

princípio, era socialista para, mais tarde, tornar-se conservador, chegando, 

depois, a defender o fascismo. Como tal, foi uma fonte de inspiração para um 

grupo de direitistas intelectuais como Juan Carulla e Rodolfo Irazusta (DI NÚBILA, 

1998, p. 111). 

Publicou três livros consagrados pela crítica entre 1905 e 1906: Los 

crepúsculos del jardín (poemas), La guerra gaucha (relatos), e os contos 

fantásticos Las fuerzas extrañas e  Cuentos fatales. Em 1908, editou Las 
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limaduras de Hephaestos, relacionado à cultura clássica, em 1909, escreveu e 

publicou Lunario Sentimental e, em 25 de maio de 1910, o diário La Nación 

publicou Oda a los ganados y a las mieses e também o Canto a la Argentina, de 

seu amigo Rubén Darío. Nesse mesmo ano, editou Didáctica, Piedras luminares e 

Prometeo, tendo sido incumbido de escrever um livro em apenas quatro meses: 

um livro de memórias dedicado ao centenário de morte do jornalista, escritor e 

político argentino Domingo Faustino Sarmiento. Ele lucrou muito com essa 

publicação, além de ser nomeado correspondente do jornal La Nación, momento 

em que embarcou, com a esposa e com o filho, para a Europa, onde se encontrou 

com Rubén Darío.  

Escreveu o livro de poemas El libro fiel, em homenagem à sua mulher 

Juanita, onde afirmava ser o marido mais fiel de Buenos Aires. Retornou, em 

1913, a Buenos Aires no intuito de conseguir apoio para editar uma revista na 

Europa e ali fixar residência. Em 1914, dirigiu, em Paris, a revista Revue sur 

americaine. Regressou à Argentina no mesmo ano, momento em que estourou a 

Primeira Guerra Mundial e foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional de 

Maestros, posto que ocupou até sua morte. Publicou El ejército de la Ilíada, Elógio 

de Ameghinos e, em 1916, Darío, em  homenagem a seu amigo recentemente 

morto, e El payador, com o material que preparou para as conferências sobre 

Martín Fierro. Em 1917, publicou Mi beligerancia, El libro de los paisajes, e, em 

1919, La torre de Casandra y Las industrias de Atenas. Em 1920, pubicou El 

tamaño del espacio  e Elogio de Leonardo. Em maio de 1921, em viagem à 

França, foi recebido pelo embaixador argentino Marcelo T. de Alvear com infinitas 

condecorações, mas aborreceu-se com os ideais socialistas e, aos poucos, 

abandonou essa convicção política, voltando-se ao fascismo e militarismo. 

Escreveu, em 1922, Las horas doradas, um de seus melhores livros de poemas, e 

publicou artigos que denunciavam o ―paraíso marxista‖ e o fracasso do 

cristianismo como religião que simbolizava a paz. Em 1923, em várias 

conferências, expôs seu desprezo pela democracia, pois queria que a Argentina 

tivesse uma disciplina militar e foi hostilizado (PIACENTINI, 2011, p. 7-11). 

Leopoldo Lugones foi para a Europa em 1906, 1911, 1913, 1921 e em 1930. 

Neste último ano, apoiou o golpe de estado, na Argentina, contra o governo 



57 
 

radical do presidente Hipólito Yrigoyen. Em 18 de fevereiro de 1938, desesperado 

e desiludido, Lugones cometeu suicídio, tomando uma mistura de whisky e 

cianureto durante a sua estada em um hotel à margem do rio El Tigre, em Buenos 

Aires. A frustração política tem sido a causa mais citada de seu suicídio. No 

entanto, há controvérsias sobre o verdadeiro motivo de sua morte. Publicações 

recentes na Argentina lançaram luz sobre outra possível motivação: Lugones foi 

muito apaixonado por uma garota que conheceu em uma de suas palestras na 

universidade. Ele mantinha com ela um relacionamento apaixonado, até que, 

descobertos e pressionado por seu filho, ele foi forçado a deixá-la, causando-lhe 

um declínio depressivo que terminaria com sua vida (BARCÍA, 1987, p. 220). 

Segundo Piacentini, organizadora de Los cuentos de Leopoldo Lugones, e 

Sans, historiadora e amiga de Emilia, que editou em 1984 o Cancionero de 

Aglaura, com os poemas e as cartas que Lugones escreveu à amante, bem como 

sobre o motivo da morte do escritor, ambas contam que Emilia Santiago Cadelago 

era estudante do curso de Letras quando conheceu Leopoldo Lugones em 1926. 

Foi procurá-lo, pois precisava de um exemplar de Lunario sentimental, livro 

esgotado. Lugones ficou admirado ao vê-la trajando um vestido verde, enganou-

se, entregou-lhe o livro Las horas doradas, publicado em 1922, com uma pequena 

dedicatória e se apaixonou. Ele a chamava de Aglaura55 em suas cartas cheias de 

amor e erotismo (PIACENTINI, 2011, p. 13). 

O romance entre Lugones e Emilia durou seis anos, até que seu filho Polo, 

chefe da Polícia Federal, soube e fez a denúncia à familia da jovem, que se sentiu 

ameaçada pelo poder que Polo exercia, além de ele ter cogitado que internaria o 

pai em um hospício, fato que afastou definitivamente a jovem da vida de 

Lugones56. Polo nunca teve um bom relacionamento com o pai. Lugones, certa 

vez lhe disse: ―Haber escrito ‗Lunario sentimental‘ y haberte engendrado a vos 

fueron los errores más grandes de mi vida‖57. Seu filho responde: ―No te 

preocupes, padre, nadie te los atribuye‖58. 

                                                 
55

 Deusa grega que representa o brilhante. 
56

 Acredita-se que seu filho Pólo foi o criador do Picano que era um método de tortura. 
57

 ―Ter escrito ―Lunario sentimental‖ e ter gerado a ti foram os maiores erros da minha vida.‖  
58

 ―Não se preocupe meu pai, ninguém o culpa disso.‖ Disponível em 
<http://fragmentsdevida.wordpress.com/2013/02/18/el-suicidio-xviii-lugones-estirpe-de-
sangre/#comments> Acesso em: 4 set. 2013. 

http://fragmentsdevida.wordpress.com/2013/02/18/el-suicidio-xviii-lugones-estirpe-de-sangre/#comments
http://fragmentsdevida.wordpress.com/2013/02/18/el-suicidio-xviii-lugones-estirpe-de-sangre/#comments
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Torna-se óbvio que ao dizer que foi um erro ter escrito Lunario sentimental, 

um livro todo dedicado à lua, ele se refere ao fato de a obra ter sido comparada à 

Imitation de Notre-Dame la Lune, de Jules Laforgue (FERREIRA, 1959, p. 318). 

Segundo Imbert, ao escrever Lunario Sentimental, chamado de Himno a la luna 

Lugones recria Laforgue e, dessa forma, excede  à nova poesia do continente 

(IMBERT, 1997, p. 412). 

Fazendo um balanço de sua vida, Lugones lamentou ter gerado um filho. Ele 

se referiu à raiva que sentia por ter sido Polo o causador da separação entre ele e 

Emilia. Ao responder ao pai que não se preocupasse, que ninguém o culparia, 

talvez Polo se referisse ao plágio da obra de Jules Laforgue.  

Lugones escreveu uma estrofe, no poema ―Cantos de vida y esperanza‖, 

sobre a angústia e as dificuldades pelas quais passara e pode, nesse momento, 

ter se referido à separação ocorrida entre ele e Emilia, provocada pelo filho Polo:

   

La torre de marfil tentó mi anhelo; 
Quise encerrarme dentro de mí mismo, 
Y tuve hambre de espacio y sed de cielo 
Desde las sombras de mi propio abismo.
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        (LUGONES apud FERREIRA, 1959, p. 318) 

 
 

Aflito, angustiado, Lugones continuou enviando cartas e poemas à Emilia por 

intermédio de amigos e, nelas, declarava seu amor, sua ira pela distância; 

impregnava-as ora com perfume, ora com sangue, ora com sêmen. Mantinham 

contato telefônico apenas para ouvirem a própria respiração, fato denominado 

pelos amantes como ―mudo llamiento‖60. O sofrimento de ambos perdurou por 

mais seis anos. Emilia nunca deixou de amá-lo e manteve-se solteira até sua  

morte, em 1981. Foi enterrada com o urso de pelúcia com que a presenteou 

Lugones, o único homem que amou na vida (H&P DE BUENOS AIRES, 2013, 

s.d). 

Conforme Piacentini, uma pequena mensagem foi encontrada no quarto em 

que se suicidou Lugones: ―[...] Pido que me sepulten en tierra, sin cajón y sin 
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 A torre de marfim desafiou meu desejo/ Eu quis encerrar-me dentro de mim mesmo/ Eu tive 
necessidade de espaço e sede de céu/ A partir das sombras do meu próprio abismo. 
60

 Frase retirada do livro de cabeceira de Lugones Las mil noches y una noche. 
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ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún 

sitio público. Nada reprocho a nadie, el único responsable soy yo de todos mis 

actos‖61 (PIACENTINI, 2011, p. 13). 

Seus descendentes também tiveram destinos semelhantemente trágicos. 

Polo Lugones cometeu suicídio em 1971; a filha mais nova de Polo, Susana Piri 

Lugones, foi presa e desapareceu em dezembro de 1978, como vítima da Guerra 

Suja; sua filha mais velha, Carmen, a quem chamou Babú, ainda está viva. Um 

dos filhos de Piri, Alejandro, suicidou-se, como seu bisavô, em El Tigre.  

A obra de Leopoldo Lugones tem recebido o aplauso da crítica, de 

intelectuais e do público leitor. O reconhecimento de seu valor literário firma-se 

pelas contínuas publicações na Argentina, como a obra Cuentos desconocidos 

(organizada por Pedro Luis Barcía, pela Librería Ninon, que inclui alguns dos 

contos escritos entre 1897-1938, mas editados somente na década de 80 do 

século passado), El descubrimiento de la circunferencia, El definitivo, Hipalia 

e El hombre muerto (BARCÍA, 1987, p.112). No exterior, foram publicados: a 

edição feita na República Checa, com a ajuda da Fundação do Fundo Literário 

Checo e da Embaixada da República Argentina; em Praga, em 1999, foi 

lançada uma tradução, por Martina Huselová, intitulada Fantastické povídkly 

(Contos fantásticos).  

Lugones é o principal expoente argentino da América Latina a desenvolver a 

estética literária conhecida como Modernismo, ainda sob a égide do 

Parnasianismo, mas influenciado pelo Simbolismo. A obra ampla e diversificada 

do escritor é marcada pelas fases ideológicas de sua vida. Cada produção 

sela uma nova forma de estilo no sentido de abranger características novas 

(BELLA, 2004, p. 105). Ele foi influente como um poeta modernista, como um 

precursor da avant-garde. Conseguiu mostrar, por meio de sua obra, seu caráter 

e versatilidade criadora, e, depois dele, não houve outro que o fizesse com 

tamanha maestria, pois sua habilidade permitia que a cada fase de sua vida 

ele escolhesse o Lugones que lhe convinha. Na poesia, destacam-se: Las 

                                                 
61

 ―[...] Peço que me sepultem na terra, sem caixão, sem lápide e sem nome que possa lembrar-
me. Proíbo que nomeiem lugares públicos com meu nome. Não recrimino ninguém, sou o único 
responsável por todos os meus atos.‖  
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montañas del oro (1897) e Los crepúsculos del jardín (1905). Com pleno 

domínio de seu estilo, ele relata o céu e a serra de sua pátria. Em Odas 

seculares (1910), agraciou a Argentina pelo centenário da Revolução de Maio 

(IMBERT, 1997, p.410-411). 

Nos primeiros poemas publicados (não recolhidos em volumes separados) 

por Lugones, podem ser observados: a metáfora na forma de estruturação dos 

poemas, a noção de Genius e o conceito de poeta como ser sacralizado. Sua 

expressão é cada vez mais perturbada por imagens violentas. Para Sans, notas 

discrepantes da modernidade prolongam a série clássica de dualidades (SANS, 

1999, p. 222). Alternando a declaração alegórica grandiloquente (qualidade do 

estilo elevado, grandioso) com a introspecção intimista, esses poemas são como 

um esboço do que está por vir mais tarde nos volumes cuidadosamente 

selecionados. 

Em um dos seus primeiros poemas publicados, "Los mundos" (1893), o 

poeta-profeta encontra-se no ápice de um universo repleto de trovões, uma 

postura que antecipa o elemento recorrente de Las montañas del oro (1898), que 

comemora o manifesto de impulsos poéticos. A viagem poética, através das 

influências variadas como de Homero, Dante, Hugo, Poe, Whitman, Verlaine e de 

inúmeros anônimos, constitui realmente uma alegoria, uma instável e contraditória 

forma de organizar seus textos (PEDRAZA; RODRÍGUEZ, 2000, p. 77).  

Os excessos do modernismo de Lugones, tão surpreendente em Las 

montañas del oro, passarão por uma condensação e  suavizar-se-ão em coleções 

posteriores. Tendo percorrido o ciclo poético de sua época, o poeta deixará de ser 

tão extravagante em suas propostas. O conjunto de sua obra passará por um 

processo de refinamento. No entanto, embora a escala esteja sendo reduzida, os 

traços particulares de Las montañas del oro e os evidentes exageros, excessos 

monumentais e elementos de humor grotesco vão continuar e serão intensificados 

em Los crepúsculos del jardín e Lunario sentimental. 

A par da poesia, Lugones foi um dos primeiros escritores argentinos que 

cultivou intensamente a literatura fantástica. As coleções do autor que 

representam a literatura fantástica podem ser exemplificadas pelos títulos Las 

fuerzas extrañas (1906) e Cuentos fatales (1924). Na coleção Las fuerzas 



61 
 

extrañas, incluem-se contos modernistas sobre o esotérico e o mágico, com 

temas sobre a loucura, a morte, a cegueira; em um segundo momento, é fe ita 

uma revisão da primeira temática da coleção publicada em 1906. 

Seus contos apresentam uma abordagem à fantasia como estética, uma 

busca pela beleza indescritível, como um desejo que responde a perguntas 

que pulsam no inconsciente dos homens e mulheres de todas as idades 

(PEDRAZA; RODRÍGUEZ, 2000, p. 112). Julieta Leo afirma que o conto 

hispano-americano é um dos mais complexos, alcançando prestígio no século 

XIX, período que muitos consideram como o século dos herdeiros de Edgar 

Allan Poe, sendo Leopoldo Lugones um dos autores-herdeiros de renome 

(LEO, 2005, p. 94). 

Os traços estéticos da narrativa de Lugones são compostos pela presença 

do esotérico, do parapsicológico, do sobrenatural, do divino, do mal, da 

natureza física, que invadem as fronteiras e alteram o equilíbrio. As 

personagens que, em seus contos, rompem a ordem são punidas com a loucura 

ou a morte. O caminho para o surgimento da literatura fantástica se baseia no 

caminho de teorias e conceitos apresentados por Lugones. 

O próprio filho de Lugones declarou o interesse do pai pelo misterioso, 

esotérico, 

 

[…] En varios de sus libros Lugones informa, discurre o explica diversos 
aspectos del ocultismo, esa doctrina de las cosas misteriosas y 
recónditas veladas […] por su confuso límite […] Había realizado 
Lugones en Córdoba, durante su juventud […], ocultos y reservados 
experimentos […] de los que no le gustaba  hablar sino con mucha 
seriedad […] Puso término a aquellas pruebas esotéricas cuando le 
aconteció algo sumamente extraño en el viejo caserón de la calle de 
Santa Rosa… […]

62
 (LUGONES (hijo) apud LEO, 2005, p. 82). 

 

Las fuerzas extrañas (1906) apresenta-se como um dos primeiros exemplos 

da literatura fantástica na ficção latino-americana, tendo influenciado diretamente 

                                                 
62

 ―[...] Em vários dos seus livros Lugones informa, discorre ou explica diversos aspectos do 
ocultismo, essa doutrina das coisas misteriosas, ignoradas e encobertas pela sua hesitante 
limitação [...] Durante sua juventude Lugones havia realizado em Córdoba experimentos ocultos 
dos quais não gostava de falar a menos com seriedade [...] Pôs fim a essas experiências quando 
lhe aconteceu algo muito estranho no velho casarão da Rua Santa Rosa... [...].‖ 
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autores como Horacio Quiroga. Os contos de Lugones refletem uma preocupação 

pelo contemporâneo, mas sem deixar de lado o interesse pelo animismo e 

ocultismo, porque os protagonistas de muitas histórias são cientistas e médicos 

que experienciam a transmutação do pensamento.  

Inicialmente, sua adesão às novas formas literárias atraiu críticas da nova 

geração de escritores, como Borges, que, entretanto, acabou declarando mais 

tarde, em 1955, que Lugones foi e continua a ser o maior escritor argentino (DI 

NÚBILA, 1998, p. 395).  

Como dito anteriormente, Lugones sentia-se atraído por temas de mistério. 

Na Argentina, foram raros os escritores tão ativos e com tanto interesse por todas 

as disciplinas teosóficas e ocultistas quanto Lugones. Seus modelos foram 

Leonardo da Vinci e J. W. Goethe. Muitas vezes, era fatalista e essa característica 

é sem dúvida um elemento comum em seus contos. Ele encontrou raízes do 

fatalismo no estoicismo grego63, corrente filosófica que o influenciou de maneira 

fundamental. Entre seus contos fantásticos, temos aqueles que se baseiam: no 

físico-natural e em elementos paranormais ou meta-psíquicos (―Diez lecciones 

del origen del universo‖, ―Un fenómeno inexplicable‖); em elementos 

sobrenaturais (―Un fenómeno inexplicable‖; ―Un milagro de San Wilfrido‖, ―La 

estatua de sal‖, ―La lluvia de fuego‖, ―El escuerzo‖), que abordam desde de 

um episódio bíblico de um milagre cristão até uma supertição popular. Seus 

contos contém também vários pontos que entram em conflito: matéria e 

espírito (―El psychon‖, ―¿Una mariposa?‖; o animal e o humano (―Los caballos 

de Abdera‖, ―Yzur‖); o humano e o diabólico (―La estatua de sal‖, ―Gemas 

dolorosas‖, ―Kábala práctica‖, ―El hombre muerto‖); o presente e o passado 

(―La estatua de sal‖); o humano e o sobrenatural (―¿Una mariposa?‖, 

―Hipalia‖, ―El descubrimiento de la circunferencia‖). 

Dentre os contos listados na linha de força que mescla o humano e o 

sobrenatural, vamos estudar ―¿Una mariposa?‖ (LUGONES, 2011), que, em 

uma linguagem concisa, estrutura-se em mise-en-abyme, isto é, segue a 
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 Sistema filosófico, cujo fundador foi Zenão de Cicio, nascido em Chipre. 
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fórmula dos contos de As mil e uma noites64, em que se cria uma história 

dentro de outra história. O narrador cessa uma narrativa sobre flores que 

contava à personagem Alicia e introduz outra história que gravita em torno da 

relação amorosa entre Alberto e Lila. Esse desvio narrativo, justificado por 

uma razão aparentemente de ordem pessoal do narrador, dá lugar a outra 

justificativa, que atende ao interesse de seu enunciatário – Alicia, uma jovem 

de treze anos, interessa-se pela vida de insetos, como ele explica ao 

promover o desvio no ato enunciativo. O fantástico explicita-se apenas no 

desfecho, quando o fenomênico e o sobrenatural se cruzam, mostrando uma 

situação inesperada, embora matizes do insólito permeiem todo o texto. 

A narrativa em análise, primeiro conto escrito por Lugones, é narrada em 

terceira pessoa e tem, no título, uma chave de entrada para a construção 

simbólica da borboleta que vai se realizar em torno da personagem Lila. Antes de 

dar início ao exame desse simbolismo, apresentemos o entrecho. Alberto e Lila 

são dois jovens primos, namorados e apaixonados. A narrativa não apresenta 

muitos detalhes sobre a personalidade de Lila. As informações fornecidas pelo 

narrador são de  que ela é dócil e que, ao despedir-se do primo, por motivo de 

mudança para outro país, conversa muito com ele, chorando e insinuando 

tristeza. Portanto, Lila demonstra ser sensível, emotiva, está enamorada e sofre 

muito ao distanciar-se de Alberto. Talvez ela tivesse planos, como toda jovem, de 

casar-se, constituir uma família, mas a viagem a impede de realizar seu sonho. 

Alberto, por sua vez, também parece manifestar tristeza com a separação, mas 

no desenrolar do conto, ele revelará sua verdadeira personalidade: a de um 

sujeito cínico, cruel e egoísta.  

A narrativa está dividida, portanto, em dois períodos: o primeiro concerne à 

despedida entre Alberto e Lila, e o segundo, ao descaso de Alberto que, após a 

partida da namorada para um colégio interno na França, passa a dedicar-se à 

caça de borboletas. Quanto à Lila, por se sentir sozinha em um país 

desconhecido, entrega-se ao estudo e à solidão do seu quarto, o acaba por 

causar uma depressão e sua posterior morte. O médico não consegue descobrir 
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 ―Lugones era leitor assíduo de As mil e uma noites, [texto] que relia de manhã e à noite, na 

versão do Doutor Mardrus, de preferência‖ (LEO, 2005, p. 89). 5, pp. 65- 
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a causa da doença e, após, sua morte, examinando-a, encontra duas picadas 

vermelhas nas costas e no peito de Lila.   

A atmosfera do conto é inquietante, com a presença do sobrenatural que 

desencadeia a morte da heroína. O desenlace conduz o leitor à descrença, 

em virtude de a construção narrativa conjugar o componente fantástico com as 

marcas do real.    

A narrativa inicia-se com o narrador contando uma história à 

personagem Alicia ―[…] una historia, en que, por cierto, hay también un amor‖65 

(LUGONES, 2011, p. 459)66. Nesse trecho, encontra-se uma marca da 

manipulação discursiva do narrador: presume-se que haja outro amor. Será o dele 

por Alicia? Dando continuidade à narrativa, ele fala da despedida dos 

protagonistas Alberto e Lila: ―[…] cosas que debieron ser muchas, porque 

hablaron tres horas sin parar; importantes, porque hablaron muy bajito; y tristes 

[...]67 (p. 459, grifos nossos). ―Debieron‖ é um verbo que está modalizado, 

sugerindo que o hiato iminente entre os jovens implica uma imensa necessidade 

de manifestar os sentimentos, de prolongar ainda, em certa medida, contato. No 

fragmento ―[...] él tenía los ojos hinchados y ella las naricitas muy rojas y el 

pañuelo bastante húmedo […]‖68 (p. 459), as palavras ―ojos hinchados‖, 

referindo-se a Alberto, e ―naricitas rojas‖, reportando-se à Lila, demonstram 

sentimentos de dor e tristeza diante da separação dos primos. O ambiente da 

casa também é envolvido por uma grande melancolia: ―La tarde que partió 

Lila, se puso muy triste la casa de la abuela [...]‖69 (p. 459). Observemos que o 

espaço é personificado; ele parece absorver o estado anímico das personagens. 

No colégio interno, Lila não consegue adaptar-se ao novo ritmo de vida. 

Ela experimenta a dor de todas as formas: a separação de Alberto, a 

distância de seu país, a dificuldade em falar um novo idioma. Todo esse 

                                                 
65

 ―uma história, em que, sem dúvida, há também amor‖ 
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 Todas as referências ao conto de Leopoldo Lugones aqui analisado pertencem à edição de 
2011. 
67

 ―[…] deveriam ser muitas coisas, porque falaram três horas sem cessar; coisas importantes, 
porque falavam muito baixinho; e tristes, [...] 
68

 ―[...] ele tinha os olhos inchados e ela o nariz muito vermelho e o lenço muito úmido; [...].‖ 
69

 ―A tarde em que a Lila foi embora, a casa da avó ficou muito triste [...].‖ 
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quadro faz com que ela passe a viver absorta em seus pensamentos, no mais 

profundo estado de tristeza. 

Nota-se a insensibilidade das pessoas que a rodeiam no colégio. Como não 

perceber que o silêncio e a tristeza de Lila não são em virtude da mudança de 

país e de clima, e também pelo desconhecimento da língua? No entanto, eles 

creditam essa atitude da personagem como um atributo de jovem bem educada: 

 
Su palidez no inquietó, porque con el cambio de clima y la 
separación de los suyos, era natural que estuviese un poco mala; y 
su silencio fue atribuido al desconocimiento casi completo que tenía 
de la lengua de Francia. Además, como el silencio es una virtud en 
los colegios de señoritas internas, eso le valió muy buenas 
clasificaciones de conducta

70
 (p. 461). 

 

Lila torna-se deprimida, estado que se agrava cada vez mais. Seus 

desejos são percebidos por meio de devaneios (ZBUDILOVÁ, 2007, p. 142): ―– 

Cuando aquí es de noche en mi país es de día; mientras duermo, sueño que 

estoy allí y eso me consuela‖71 (p. 461). Mediante os sonhos, Lila transporta-

se a seu país, sua casa natal, o que é uma compensação para seu 

sofrimento. Segundo Gaston Bachelard (2003, p. 36), ―a casa é um corpo de 

imagens que dão ao homem razões [...] de estabilidade‖. Também afirma o 

filósofo: 

 

[…] não é em sua positividade que a casa é verdadeiramente ―vivida‖, 
não é somente no momento presente que reconhecemos os seus 
benefícios. A casa não vive somente do dia-a-dia […]. Pelos sonhos, as 
diversas moradas da nossa vida se interpenetram e guardam os 
tesouros dos dias antigos. Quando, na nova casa, retornam as 
lembranças das antigas moradas, transportamo-nos ao país da Infância 
Imóvel, imóvel como o Imemorial. Reconfortamo-nos ao reviver 
lembranças de proteção. […] a casa natal […] É nesse ambiente que 
vivem os seres protetores. [...] nossas lembranças têm refúgios [...] a 
eles regressamos durante toda a vida, em nossos devaneios 
(BACHELARD, 2003, p. 27-28). 

 

                                                 
70

 ―Sua palidez não preocupou ninguém, porque com a mudança climática e a separação dos 
seus, era natural que não se sentisse bem, e seu silêncio foi atribuído à ignorância quase 
completa que tinha da língua francesa. Além disso, como o silêncio é uma virtude nos 
colégios internos, isso lhe rendeu como bom comportamento.‖ 
71

 ―_ Quando é noite aqui, no meu país é dia; enquanto durmo, eu sonho que estou lá e isso me 
conforta.‖ 
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Para o estudioso, o bem que a casa proporciona ao indivíduo não deve 

ser reconhecido somente quando nela se vivenciam bons momentos. Ela é 

atuante, não apenas no cotidiano do homem, fazendo-se presente, inclusive, 

em seus devaneios. Ela é aconchego, abrigo, pois, nela, também se 

encontram as pessoas amadas. A casa traz as mais remotas lembranças, 

fazendo com que o sujeito a ela se transporte independentemente do lugar em 

que está. No que diz respeito à Lila, o espaço de sua casa, que de acordo 

com Bachelard (2003, p.145), é ―onde gostamos de encolher-nos, de 

recolher-nos em nós mesmos [...]‖ representa seu porto seguro; por isso, em 

seus devaneios, pensa na terra natal, nas pessoas que ama e em quem confia. 

Enquanto Lila está no colégio, Alberto concentra seu interesse na caça a 

borboletas, incentivado pela avó, que lhe fornece todos os apetrechos para 

dedicar-se a essa atividade, encarada por ele como um hobby. Alberto é 

cruel, pois se utiliza dos corpos dos insetos para decorar sua sala e mostra-

se indiferente ao sofrimento desses seres, presos por alfinetes. Nesse auto-

centramento e às voltas com o seu novo ponto de interesse, o jovem deixa de 

sentir a ausência de Lila:  

 

Poco a poco las mariposas llegaron a preocuparle por completo, y 
ya  no tuvo otro cuidado, que su colección, cada día más brillante y 
numerosa. La abuela, viéndolo contento, fomentaba aquella 
silenciosa y honda afición, y nunca tuvo Alberto que lamentar la falta 
de un alfiler o de una vitrina. Pronto Lila no fue para él sino un 
recuerdo: aunque la quería mucho, ya no experimentaba ninguna 
necesidad de llorar‖

72
 (p. 459-460). 

  

O fragmento ―Poco a poco las mariposas llegaron a preocuparle por 

completo, y ya  no tuvo otro cuidado, que su colección, cada día más brillante 

y numerosa‖ remete-nos ao conto de Poe ―O retrato oval‖, em que a 

personagem, ao pintar obsessivamente o retrato de uma mulher, se esquece de 

sua esposa, que vem a morrer quanto o retrato é finalizado. Em ―Pronto Lila no 

fue para él sino un recuerdo‖, podemos observar que o interesse de Alberto pela 

                                                 
72

 ―Pouco a pouco as borboletas tomaram completamente sua atenção, e  não teve outro 
cuidado que a sua coleção cada vez mais brilhante e numerosa. A avó, vendo-o contente, 
incentivava aquele silencioso e profundo passatempo, e Alberto nunca teve que lamentar a 
falta de um alfinete ou um mostruário. Logo Lila passou a ser apenas uma recordação, 
embora a amasse, já não sentia vontade de chorar.‖ 



67 
 

coleção termina por se sobrepor à saudade que sente por Lila: ela não representa 

mais a falta por um ser concreto, tornando-se, antes, uma remota recordação, 

como, muitas vezes, o são os mortos para os vivos. 

Examinemos, agora, Alberto em um jardim, composto por tílias, próximo 

a uma mata, rodeado por árvores: 

 

Una tarde paseaba con su red abierta bajo los tilos del jardín. El sol, 
como un cáliz volcado cuyo vino ardiente se derramaba en olas 
sangrientas sobre una tremenda pompa sacrílega […]  Había silencio 
bajo los árboles. De repente, sobre una mata de juncos, Alberto percibió 
una mariposa de especie desconocida

73
 (p. 460). 

 

O fato de estar na mata demonstra que Alberto considera esse local um 

refúgio, um lugar em que ele se desvencilha do mundo de tristezas em que 

vive na companhia da avó. Para Bachelard (2003, p. 192) ―A paz da floresta é 

[...] a paz da alma. A floresta é um estado de alma‖. A floresta também 

representa o mundo dos sentidos, do natural, do desconhecido, do 

incontrolável. Enquanto Lila vai para Paris, cidade ―luz‖, a cidade da ciência, 

ele é introduzido em uma espécie de ritual, uma iniciação? O enunciado ―De 

repente, [...] una mariposa de espécie desconhecida‖ introduz o suspense. 

Furtado (1980, p. 154) comenta que ―[...] o fantástico [...] evoca o domínio do 

homem sobre a natureza ou aponta a sua incessante busca do saber, [...] 

deixando supor a vigência de fenómenos e entidades completamente 

inacessíveis ao entendimento‖. 

Em uma de suas aventuras de caça às borboletas, aparece, diante de 

Alberto, uma espécie rara: uma borboleta branca com duas manchas azuis 

nas asas. 

 

No recordaba él haber visto otra igual ni en las colecciones ni en los 
libros técnicos. Era verdaderamente una maravil la […] y es de  de 
suponer que desearía poseerlo. Entregose a la cacería con pasión. 
[…] aquella mariposa […] se colocaba fuera del alcance de la red, 
aunque no huía definitivamente de su vista. […] Y así se pasó la 
tarde, y vino la noche, y Alberto se acostó muy contrariado, y soñó 

                                                 
73

 ―Uma tarde passeava com a sua rede aberta sob as tílias do jardim. O sol, como um cálice 
entornado cujo vinho quente se derramava em ondas sangrentas [...] Havia silêncio entre as 
árvores. De repente, em uma mata de juncos, Alberto notou uma borboleta de espécie 
desconhecida.‖  
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hasta el amanecer con una mariposa blanca que tenía dos manchas 
azules en las alas. Y al otro día volvió a encontrarla en el mismo 
sitio, persiguiéndola otra vez infructuosamente y volviendo a soñar 

con ella. Por fin el tercer día […] – Si estuviera Lila, pensó, me 

ayudaría a tomarla y yo no sufriría así. Justamente entonces la 
mariposa vino a colocarse muy cerca de él […] La abuela admiró 
mucho a su vez el hermoso insecto, que inmediatamente fue 
elevado en un largo alfiler […]‖

74
 (p. 460). 

 

Alberto persegue, sem sucesso, a borboleta, que o desafia a capturá-la: 

―Pero aquella mariposa era terriblemente sagaz y siempre se colocaba fuera 

del alcance de la red, aunque no huía definitivamente de su vista‖. Notemos 

que a borboleta se mostra como um ser inalcançável, inexplicável, fato que 

vai se apoderando da vida e da mente da personagem. O fragmento ―[…] 

soñó hasta el amanecer con una mariposa blanca que tenía dos manchas 

azules en las alas. […] volviendo a soñar con ella. Por fin el tercer día‖ pode 

nos levar a pensar que ele, Alberto, passou por um rito de iniciação ao 

sobrenatural. Curiosamente, esse ser insólito, que o maravilha, só dele se 

aproxima e só se deixa apanhar quando ele invoca Lila: ―– Si estuviera Lila, 

pensó, me ayudaría a tomarla y yo no sufriría así. Justamente entonces la 

mariposa vino a colocarse muy cerca de él […]‖. No entanto, essa provação 

não torna Alberto um ser melhor, mais sensível. Ato contínuo à captura da 

borboleta, ele a trata como objeto a ser classificado. 

A caça às borboletas para Alberto pode simbolizar também sua 

necessidade, sua aspiração por tomar posse da beleza desses lepidópteros, 

e, por extensão, de Lila: ―[...] entonces [...] Alberto se hizo cazador de 

mariposas. [...] a clasificar las lindas prisioneras, a colocarlas muy 

artísticamente en lucidas vitrinas, cada una en su alfiler, con las alas bien 
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 ―Ele não se lembrava ter visto outra semelhante, nem nas coleções nem nos livros técnicos. Era 
realmente maravilhosa […] e é natural que desejaria possuí-lo. Entregou-se à caça com paixão. 
[…] aquela borboleta [...] ficava fora do alcance da rede, embora não fugia da vista dele. E assim a 
tarde passou, e a noite chegou, e Alberto foi dormir muito chateado, e sonhou até o amanhecer 
com uma borboleta branca que tinha duas manchas azuis nas asas. E no dia seguinte encontrou-a 
novamente no mesmo lugar, voltou a persegui-la mais uma vez sem sucesso e sonhou com ela 
outra vez. Finalmente, no terceiro dia [...] – Se Lila estivesse aqui, pensou, me ajudaria a pegá-la e 
eu não sofreria tanto. Foi então que a borboleta ficou muito próxima dele [...]. A avó admirou muito 
o belo inseto, que imediatamente foi fixado por um grande alfinete [...]‖. 
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tendidas. Aquello le distraía [...]‖75 (p. 459). Para ele, essa atividade era mais 

que uma simples distração, um capricho, era quase uma arte. Nesse trecho, 

existe uma analogia entre o fato de as borboletas serem presas por Alberto e 

Lila estar confinada no internato. De alguma forma, Lila encontra-se vinculada 

a Alberto, no sentido de que seu sentimento a prende a ele, causando-lhe 

grande sofrimento e agravando sua melancolia. Esse ato pode também 

simbolizar o universo masculino à procura de sua amada, a quem busca 

aprisionar em sua rede de caça, com o intuito de tê-la sob domínio, para seu 

autoprazer. 

Conseguir capturar uma borboleta de espécie incomum é um prêmio 

para um caçador indiferente, impiedoso, que tem, como objetivo, apenas o 

mérito e o sentimento de superioridade em relação ao outro; o caçador pouco 

se importa com o sofrimento que pode causar. A partir do momento em que 

ele logra a caça e constata que a beleza que o encantou já não mais existe, a 

perda de interesse é instantânea. Esse tipo de comportamento em relação a 

trocas de sentimentos na vida é cruel e mostra que o indivíduo que age dessa 

forma possui sérias dificuldades de relacionar-se com o outro. Ser feliz com o 

sofrimento alheio, e, principalmente, ser ele próprio a pessoa causadora 

desse sentimento, remete-nos a traços de uma mente doentia. 

Nesse comportamento obsessivo e doentio, observam-se marcas de 

auto-amor, de narcisismo76, e tal fato pode ser observado nos seguintes 

fragmentos: ―[…] Lila no fue para él sino un recuerdo […] no experimentaba 

ninguna necesidad de llorar‖ (p. 460, grifos nossos); ―[…] Ahora pensaba: – Si 

viera mi colección...‖77 (p. 460, grifos nossos); ―Aquello le distraía […]‖78 (p. 459, 

grifos nossos); ―[…] llorase un poco todavía recordando estas palabras de Lila: 

                                                 
75

 ―[...] então [...] Alberto se tornou caçador de borboletas. [...] a classif icar as belas 
prisioneiras, e colocá-las artisticamente em transparentes mostruários, cada uma em seu 
alfinete, com as asas bem esticadas. Aquilo lhe distraia, [...]. ‖ 
76 ―

Narcisismo‖, ―Síndrome de Narciso‖ ou ―Transtorno Narcísico da Personalidade (TNP)‖. Refere-
se ao mito Greco-romano no qual Narciso se apaixona por sua própria imagem refletida nas 
águas. 
77

 ―Lila passou a ser somente uma recordação [...] não sentia vontade de chorar. Agora pensava: – 
Se ela visse minha coleção...!‖ 
78

 ―Aquilo lhe distraia, [...].‖  
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[…]‖79 (p. 459-460, grifos nossos); ―Pero no lloraba mucho en verdad, y cada vez 

lloraba menos‖80 (p. 460, grifos nossos). Alberto mostra-se individualista, 

dedicando-se única e exclusivamente às borboletas. Quando, diante de sua 

coleção de borboletas, ele se lembra de Lila e deseja que ela esteja ao seu 

lado (―— ¡Si viera mi colección...!‖), não deseja a presença dela pela falta que 

lhe causa, mas para que ela se deslumbre diante de seu feito; Alberto deseja 

dela apenas o aplauso. 

Ao longo da narrativa, encontram-se pistas que vão desvelando a identidade 

de Alberto. A princípio, o leitor pode pensar que ele não é narcisista, na 

medida em que, devido à distância, o amor dele por Lila poderia extinguir -se 

para ceder lugar ao amor à caçada às borboletas. No entanto, revendo essas 

pistas, vislumbra-se o narcisismo de Alberto. Segundo Freud (1976), o 

narcisismo é considerado em sua primeira fase como um mecanismo libidinal do 

egoísmo que direciona a pulsão de autoconservação ao sujeito. Depois dessa 

primeira pulsão manifesta nos primeiros meses de existência do indivíduo, ele 

pode direcionar o seu interesse a uma necessidade de ser amado e não de amar, 

sentimento que domina a personagem Alberto. 

De acordo com a teoria kleiniana, o narcisista é hostil em relação às coisas 

materiais e esta hostilidade implicará em dor, no padecimento de alguém que o 

cerca (MOURA, 2009, s/p). Compreende-se que o narcisismo de Alberto causa a 

dor e o sofrimento à avó e a Lila, pessoas de seu convívio, bem como às 

borboletas. Ele possui um sentimento de compaixão por si mesmo. A renúncia à 

Lila e o mal às borboletas não lhe trazem nenhum pesar. 

Surge, então, uma dúvida sobre a conduta de Alberto e pergunta-se sobre o 

porquê dessa fixação e frieza. Por meio da narrativa, tem-se o conhecimento de 

que ele, desde o momento em que se tornou órfão, passa a morar com a avó, que 

usa luto permanente e nutre uma profunda tristeza em virtude da morte dos pais 

de Alberto. Tem-se conhecimento, também, de que avó e neto não conversam 

(ZBUDILOVÁ, 2007, p. 142). 
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 ―[...] chorasse um pouco ainda, recordando estas palavras de Lila.‖ 
80 ―

Mas realmente não chorava muito, e cada vez chorava menos‖. 
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Orlandi (1993, p. 51) discute a questão do silêncio: ―[...] o silenciamento é 

parte da experiência da identidade [...], o silêncio não é interpretado, mas 

compreensível. Refletindo sobre as palavras da autora, compreende-se que 

Alberto e a avó não dialogam, pois ainda sofrem pela experiência que marcou 

suas vidas: a morte dos pais de Alberto. Eles, Alberto e a avó, talvez não 

consigam se desvencilhar do sofrimento, preferindo não conversar, mas silenciar. 

Existe também o motivo de Alberto ter, como referencial de vida e pessoa, a avó. 

Se ele convive com ela desde que ficou desprotegido e se ela se tornou uma 

pessoa calada, é natural que Alberto também aja dessa maneira. 

A avó é retratada como uma mulher que não consegue exteriorizar seus 

sentimentos, nem mesmo para seu próprio neto: ―[…] Alberto dio en pensar, 

mientras miraba llorar a la pobre vieja, que su traje negro era de luto por su 

padre y que su madre había muerto cuando él nació‖81 (p. 459). Ela também 

pode ser considerada uma pessoa fria, egoísta, absorta em seus sentimentos 

de perda, e incapaz de ajudar o neto a ser uma pessoa mais compadecida 

com o próximo. Todavia, mesmo Alberto não tendo um bom relacionamento 

com a avó, existe uma passagem que mostra que ele, desde o afastamento 

de Lila, continuou vivendo muito feliz, o que é realmente intrigante, mas 

deixaremos para examinar essa questão adiante. 

Segundo Zbudilová (2007, p. 142), no percurso da narrativa não há 

pormenores sobre o namoro dos primos Alberto e Lila. É fato que a relação 

endogâmica – no caso entre primos – nunca foi vista com bons olhos pela 

sociedade argentina e pode ser que a avó não apreciasse esse namoro entre 

eles. Conta-nos o narrador que ―La tarde en que partió Lila, se puso muy triste la 

casa de la abuela, y Alberto dio en pensar, mientras miraba llorar a la pobre vieja 

[...]‖82. A avó chorava por Lila ou pela morte dos pais de Alberto? 

Conforme já comentamos, é evidente que a perda prematura dos pais e a 

criação pela avó, uma pessoa incapaz de externar seus sentimentos, podem ter 

contribuído na formação de Alberto, tornando-o, possivelmente, uma pessoa sem 

                                                 
81

 ―[...] Alberto pensava enquanto olhava a pobre velha chorar que sua roupa preta era de luto pelo 
seu pai e sua mãe que haviam morrido quando ele nasceu.‖ 
82

 ―A tarde em que a Lila foi embora, a casa da avó ficou muito triste [...].‖ 
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o mínimo de compaixão pelo semelhante, incapaz de apiedar-se.  Esse fato 

justifica, em parte, sua atitude de não sofrer nem mesmo com a morte de Lila: 

―Pronto Lila no fue para él sino un recuerdo [...]‖83 (p. 460). No entanto, não 

podemos descartar a hipótese de ele ser uma pessoa narcisista e desumana. 

Alberto não se dedica à nenhuma atividade, nem mesmo tem outras 

ideias e desejos, concentrando-se apenas em seu hobby; seus sentimentos 

são tão cruéis, que ele vê as borboletas sofrerem e, mesmo assim, as 

mantêm presa, libertando-as apenas quando constata que os estragos 

causados pelos alfinetes interferem na beleza de sua coleção. 

De acordo com Zbudilová (2007, p. 142), esse comportamento retrata 

alguns traços de perversidade de Alberto. Ele se posiciona impassível diante 

da morte da borboleta; é um observador frio: 

 
[…] ¡cosa extraña! Al otro día la mariposa amaneció viva, siempre 
palpitando dolorosamente, sin que, los más poderosos tósigos 
lograran matarla. Y sucedió que, como agitaba tanto las alas, éstas 
fueron perdiendo sus lindas escamillas, y a los seis días justos (¡que 
tanto duró el martirio de la pobre!) las alas eran sólo dos armazones 
descoloridos

84
 (p. 460-461).

 

 

Observemos que o fragmento inicia com um suspense (―¡cosa extraña!‖), 

fruto do estranhamento diante da resistência da borboleta à morte. Nesse 

caso, as vozes do narrador parecem cruzar com a da personagem. De quem 

é a admiração pela luta da borboleta? Pode ser de ambos. No entanto, o 

vocábulo ―dolorosamente‖ e a frase entre parênteses ―(¡que tanto duró el 

martirio de la pobre!)‖, que se inscrevem no mesmo campo semântico, 

desvelam-nos o olhar do narrador que se apieda do inseto, induzindo o leitor 

a pensar o mesmo. Já as observações acerca da resistência da borboleta 

diante da ação dos tóxicos, da descoloração e do dano causado às asas 

parecem ser de responsabilidade de Alberto. 

                                                 
83

 ―Logo Lila passou a ser apenas uma recordação. [...]‖. 
84

 ―[...] misteriosamente! No dia seguinte a borboleta amanheceu viva, sempre pulsando 
dolorosamente, sem que os mais poderosos tóxicos conseguissem matá-la. E aconteceu que, 
como agitava muito as asas, elas estavam perdendo suas bonitas camadas, e após seis dias (que 
durou o martírio da pobre borboleta) as asas eram apenas duas armações descoloridas‖. 
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Curiosamente, no estágio da trama em que o narrador termina de contar 

à Alicia que a borboleta fora liberta pelas razões anteriormente descritas, a 

pergunta de sua interlocutora sobre o destino de Lila parece encarregar-se de 

fazer a ponte entre a história da borboleta e a história de Lila: ―—¿Y Lila? — 

preguntó Alicia com interés‖85. Ou seria tudo uma mesma história? Será que 

podemos estabelecer alguma relação simbólica entre o que ocorre com a 

borboleta e com Lila? O próprio narrador conta-nos que ambas as histórias 

são muito curtas e muito tristes. 

Sobre o simbolismo da borboleta, Chevalier e Gheerbrant consideram 

que ele tem, como cerne, a metamorfose:  

 

[...] a crisálida é o ovo que contém a potencialidade do ser; a borboleta 
que sai dele é um símbolo de ressurreição. É ainda, se preferir, a saída 
do túmulo. Um simbolismo dessa ordem é utilizado no mito da Psique, 
que é representada com asas de borboleta [...] (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2009, p. 138). 
 
 

Ao se relacionar Lila com a borboleta, volta-se para um mundo incomum, 

inexplicável: a borboleta, ao representar Lila, deseja voltar para seu amado: 

―Cuando aquí es de noche en mi país es de día; mientras duermo, sueño que 

estoy allí y eso me consuela‖. Esses elos urdidos pela linguagem simbólica 

são fortes manifestações do insólito. 

Ao aplicarmos as formulações teóricas de Todorov sobre o estudo do 

fantástico e suas variantes, observa-se, no presente conto, uma explicação 

sobrenatural ao fenômeno insólito que causa hesitação no leitor: uma 

experiência perplexa, duvidosa, ambígua, incerta sobre o acontecimento. 

Teria Lila metamorfoseado-se86 em borboleta? Essa dúvida paira, 

principalmente, quando o médico diz que Lila apresenta duas marcas roxas 
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 ―_ E Lila? Alicia perguntou com interesse‖. 
86

 Um estudo mais completo pode ser encontrado em SANTOS, Elaine Cristina Prado dos. Estudo 
da unidade n‘As metamorfoses de Ovídio. 2005. 261 p. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Nesse 
estudo a pesquisadora descreve as distintas viabilidades de transformação: por amolecimento, 
enrijecimento, diminuição, crescimento, curvatura, homonímia, perdas na sequência de 
metamorfose, p. 29-45. 
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no peito e nas costas, o que contribui para o leitor fazer a associação entre os 

hematomas de Lila e os ferimentos causados por Alberto nas asas da borboleta.  

 

El médico no supo ciertamente descubrir su enfermedad, aunque la 
examinó muy detenidamente, encontrando apenas en el pecho y en 
la espalda de la niña muerta dos minúsculas picaduras rojas. Nada 
más se pudo averiguar y sobre su tumba pusieron lirios

87
 (p. 461). 

 

No fragmento em exame, é possível apreender o limiar entre o fantástico 

e a realidade. O médico, um representante da ciência, observa a presença 

das picadas vermelhas no corpo de Lila, mas ignora as razões dessas 

evidências. A narrativa contrapõe os dois lados da fronteira: de um lado, o 

observado, o conhecimento pela ciência, de outro, a misteriosa morte da 

jovem. O ―lirio‖, referido no fragmento, simboliza a flor da morte, passando a 

representar tanto para o discurso científico, como para Alberto, uma pá de cal 

que, para o médico, sobrepõe-se a qualquer possibilidade de uma explicação 

plausível; e, para Alberto, trata-se da impossibilidade de recordar-se de Lila. 

Ainda no que diz respeito ao simbolismo da morte, o fragmento a seguir 

apresenta dados interessantes: ―[…] hasta que una mañana la encontraron 

muerta en su camita blanca […] había muerto no por lo pálida y silenciosa 

que estaba, […] la cubría un frío muy grande, como si estuviera envuelta en 

luz de luna‖88 (p. 461). 

Tanto no extrato em questão, como nas diversas referências à Lila no 

conto, a cor dominante é o branco, representando sua melancolia e seu 

aspecto angelical. De modo semelhante à Bela Adormecida, ela espera por 

seu príncipe encantado, mas diferente do destino desta, a ausência de afeto 

a gelifica até a morte (―la cubría un frío muy grande‖). Nesse sentido, 

podemos dizer que a insensibilidade das pessoas do colégio e da família, 

especialmente a de Alberto, são reforçados pelo leito de morte (―camita 
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 ―O médico não soube ao certo descobrir sua doença, apesar de tê-la examinado com 
muito cuidado, encontrando apenas no peito e nas costas da menina duas pequenas 
picadas vermelhas. Nada mais conseguiram encontrar e colocaram lírios em seu túmulo .‖ 
88

 
―
[...] até que uma manhã ela foi encontrada morta em sua caminha branca [...] havia morrido, 

não porque ela estava pálida e silenciosa, mas por causa do intenso frio que cobria seu corpo, 
como se estivesse coberta pelo luar.‖ 
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blanca‖) e pelos lírios que cobrem seu túmulo: todos esses elementos estão 

relacionados à ideia de ausência de cor, de vida, de felicidade.  

Retomando a questão da morte de Lila como episódio crucial da trama, 

esse acontecimento faz, como já se sabe, com que o leitor questione sobre o 

que causou tais marcas em Lila. A resposta encontra-se na descrição de 

vários fatores, relacionados à inscrição do insólito no conto. 

O primeiro deles diz respeito ao espaço, índice gerador de vivências 

relacionadas ao fantástico e ao mítico. A entrada do jardim, composto por 

tílias, dá acesso à mata onde Alberto aprisiona suas vítimas e, 

emblematicamente, representa tanto o tempo-espaço de seu afastamento e 

posterior esquecimento em relação à Lila, como a via crucis da namorada, 

cujo sofrimento e morte são representados na e pela borboleta.  

O outro fator concerne à linguagem, marcada por temas que se associam 

ao sagrado e à instância daquilo que, apesar de ser percebido como elemento do 

mundo real, guarda um mistério não explicável pelas leis do mundo fenomênico. 

Comecemos pelo aparecimento da borboleta (espécime raro): ―El sol, como um 

cáliz volcado cuyo vino ardiente se derramaba em olas sangrientas sobre una 

tremenda pompa sacrílega, bajaba entre nubes gloriosas‖. Observemos que essa 

descrição do espaço se apresenta como uma referência ao sacrifício (a morte da 

borboleta/Lila) e, ao mesmo tempo, à profanação do sagrado (o sadismo de 

Alberto). 

A sensibilidade e o êxito no uso de metáforas, bem como a influência 

católica de Lugones aparecem nessa passagem, onde se observa, na 

linguagem adotada, uma liturgia religiosa. As expressões cáliz volcado cuyo 

vino ardiente‖ e ―olas sangrientas‖ prenunciam o sofrimento de que as 

borboletas padecerão ao caírem na mão de seu algoz, Alberto. Como dito 

anteriormente, Lugones sentia-se atraído por temas como superstição, 

metamorfose e atrocidade.  

É bem impactante também a descrição do episódio da caça à borboleta e o 

sacrifício a que Alberto a submete. O ritual de martírio (que perdura por seis 

dias) e morte também pode ser observado na passagem: ―Al otro día la 
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mariposa amaneció viva [...]‖. Os seis dias de sofrimento culminam com o sétimo, 

que completa o ciclo de dor e morte, sem acenar com qualquer possibilidade de 

outra jornada mais feliz para a mártir. Sabemos, no entanto, que, após a morte de 

Lila, Alberto prossegue a vida livre de qualquer tristeza: ―– Alberto continuó 

viviendo con la abuela, muy contento, […] aunque lamentando que su colección 

hubiera perdido una mariposa. –… ―¿Una mariposa?...‖89 (p. 462). 

A reação de Alberto diante da morte de Lila é de esquecimento total da 

namorada. No que tange à borboleta, contudo, ele se ressente da perda de um 

objeto raro de sua coleção. A personagem vê o mundo de um ponto de vista auto-

centrado, de posse; o mundo, para ele, parece ser composto de coisas que 

podem ou não despertar interesse passageiro: Lila teve uma significação efêmera 

em sua vida; já a borboleta representa uma perda lastimável. 

O brusco final da narrativa, enigmático, apresenta-se com uma riqueza de 

metáforas, invólucros de uma linguagem mística e simbólica, em que o insólito se 

faz presente na observação dos elementos da noite, que parecem acompanhar a 

narrativa e dar sua versão, não compreendida pelos partícipes do processo 

enunciativo, sujeitos atrelados ao mundo fenomênico. Essa linguagem do 

incognoscível (do mistério) pode se observada no fragmento que segue:  

 

El balcón donde yo acababa de referir a Alicia la historia, había sido 
ya invadido por la noche. Sobre nuestras cabezas brillaban, 
solemnizando la paz grave de la sombra, los siete  mundos de 
Orión

90
. El viento pasó diciendo algo que no era evidentemente para 

nosotros. Bruscamente comprendí que acababa de despertar un alma. 
¿Con derecho? [...]  Alicia ya invisible borrada por la noche: [...] Las 
estrellas impasibles, miraban [...]

91
 (p. 461- 462). 

 

Como neste excerto, em vários momentos da narrativa encontramos a 

personificação dos elementos da natureza: ―brillaban, solemnizando la paz 

                                                 
89

 ―Alberto continuou vivendo com a avó, muito contente, embora lamentando que sua coleção 
houvesse perdido uma borboleta. 
–… ―Uma borboleta?... 
90

 Orion, caçador muito habilidoso, era um gigante, filho do deus Poseidon e de Euríale. 
(OLIVEIRA, 2009) 
91

 ―A varanda onde eu tinha acabado de contar para Alicia a história, já havia sido invadida pela 
noite. Sobre nossas cabeças brilhavam os sete mundos de Orion. O vento passou dizendo algo 
que, obviamente não era para nós. De repente percebi que uma alma tinha despertado. Com 
que direito? [...] Alicia já invisível e apagada pela noite: [...] As estrelas impassíveis 
olhavam.‖ 
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grave de la sombra, los siete  mundos de Orión‖; ―El viento pasó diciendo algo 

que no era evidentemente para nosotros‖; ―Las estrellas impasibles, miraban‖. 

A antropomorfização desses elementos comparece em oposição à ausência 

de valores humanos em Alberto, já mencionados anteriormente, e contribuem 

também para acentuar a ambiência de mistério que envolve a narrativa. 

Instaura-se o desconhecido, o sobrenatural. Que segredos os ventos dizem 

que não pertencem aos homens? O metaempírico invade a realidade, mas se 

mantém incognoscível. Em ―Bruscamente comprendí que acababa de despertar 

un alma. ¿Con derecho?‖, pode o leitor perguntar: De quem seria a alma? De 

Lila? Estaria o narrador seduzindo Alicia? Poderíamos associar essa sedução à 

personagem Alberto que tem o poder de cativar, atrair, caçar, martirizar suas 

vítimas e perder totalmente o interesse após a conquista? Estaríamos diante de 

um narrador ficcionista que cria histórias que correm em paralelo (a história de 

amor dele e a de Alberto), ou seria o leitor que está sendo seduzido pelo narrador 

no processo criativo? Quer o narrador que o leitor seja mais uma Lila e que se 

envolva no seu jogo de palavras? Ao fim e ao cabo do conto, resta a dúvida a 

ambiguidade. Observe-se que em ―[...] Las estrellas impasibles, miraban [...]‖, a 

esfera do enigmático reitera-se. Esfíngicas, as estrelas parecem atentas ao 

trânsito entre o insólito e a realidade, o vulgar e o mundano. 

A ambiguidade instituída na narrativa permite ao leitor hesitar entre 

aceitar o fato exposto: como real, ou seja, a morte de Lila em virtude das 

picadas que o médico encontra em seu corpo; ou como uma mescla entre a 

realidade e o sonho ou alucinação, fazendo-nos pensar que ela possa ter se 

metamorfoseado em borboleta, como uma sugestão de que houve uma 

transmigração de almas. Fica manifesta, assim, a introdução do insólito. A 

narrativa corrobora com o que propõe Todorov: de que é preciso que o texto 

obrigue o leitor a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação 

sobrenatural dos fatos evocados (TODOROV, 2010, p. 151-152). 

Em suma, ―¿Una mariposa?‖, narrada por um narrador testemunha, 

mostra a relação do mundo real com o incognoscível. Na aproximação entre a 

mariposa e Lila, transparece a necessidade desta última de estar com seu 

amado, de demonstrar que, mesmo longe, o amor ainda persiste.  



78 
 

A narrativa apresenta-se como um mundo irracional, firmado em sonhos, 

em fugas, em mistérios, onde se busca, por meio de outros recursos, que o 

leitor implícito se identifique e faça parte das experiências vividas pelas 

personagens. A primeira condição do fantástico é a hesitação do leitor e seu 

evento se desenvolve em um mundo que sabemos não ser o nosso. E, nesse 

mundo, há um acontecimento que é impossível explicar pelas leis do mundo 

prosaico, tão familiares para nós, como a introdução de um aparente fenômeno 

de metempsicose.  

Segundo Furtado (1980, p. 36), ―[…] a essência do fantástico reside na 

sua capacidade de expressar o sobrenatural de uma forma convincente [...], 

evoca a fenomenologia metaempírica de uma forma ambígua e mantém até o 

fim uma total indefinição sobre ela‖. Para o estudioso português, o fantástico 

é um gênero que relaciona o verossímil e o sobrenatural, conferindo sempre 

uma duplicidade à ocorrência insólita. 

O texto analisado obriga o leitor a considerar o mundo das personagens 

como um mundo de protagonistas reais, cujas vivências estão inscritas entre uma 

explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. 

A literatura fantástica nunca pode ser completamente distante da realidade. Para 

que se possa considerar como fantástica, ela deve se basear, de alguma forma, 

no mundo real. O que a caracteriza como ambígua são os elementos 

contraditórios nela presentes, tais como: vida/morte, sono/vigília, 

loucura/sanidade, real/irreal, subjetivo/objetivo, etc. 

O teórico David Roas afirma que a narrativa fantástica emprega o realismo 

para desconcertar o leitor perante o fato sobrenatural e, dessa forma, atingir seu 

intento: 

 

La literatura fantástica es aquella que ofrece una temática tendente a 
poner en duda nuestra percepción de lo real. […] para que la ruptura 
antes descrita se produzca es necesario que el texto presente un mundo 
lo más real posible que sirva de término de comparación con el 
fenómeno sobrenatural, es decir, que haga evidente el choque que 
supone la irrupción de dicho fenómeno en una realidad cotidiana. El 
realismo se convierte así en una necesidad estructural de todo texto 
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fantástico. […] El relato fantástico, para su correcto funcionamiento, debe 
ser siempre creíble (ROAS, 2001, p. 24)

92
. 

 

Para o estudioso, é importante que a realidade cotidiana seja exposta como 

verdadeira, tangível, até o momento em que desponta o acontecimento insólito, 

sucedendo, assim, a ruptura com a realidade do texto que nos transportará, 

então, ao fantástico. É o que sucede com o conto em exame. 
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 ―A literatura fantástica é aquela que oferece uma temática que tende a colocar em dúvida nossa 
percepção do real. [...] para que a ruptura descrita anteriormente se produza, é necessário que o 
texto apresente um mundo o mais real possível e que sirva como termo de comparação com o 
fenômeno sobrenatural, ou seja, que se faça evidente o impacto que supõe a invasão súbita do 
dito fenômeno na realidade cotidiana. O realismo converte-se em uma realidade estrutural de todo 
texto fantástico. [...] O relato fantástico, para atingir sua finalidade, deve transmitir veracidade.‖ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, não se pode deixar de fazer um cotejo entre ―¿Una 

mariposa?‖ e ―El almohadón de pluma‖. Neste momento final de nossas 

reflexões, pretendemos mostrar como o insólito se inscreve em cada obra, 

em que medida ele atua na trajetória das personagens e de que modo esse 

fenômeno estrutura as narrativas: se ele mantém a tensão e legitima a 

ambiguidade próprias do gênero fantástico, ou se tende a diluí-las, conferindo ao 

relato uma explicação lógica, científica, como ocorre no estranho. 

Iniciemos esse processo comparativo com a atuação do insólito na 

trajetória das personagens. Comparando os contos de Quiroga e de Lugones, 

é interessante relacionar Alicia e Lila, pois é possível observar uma estreita 

identificação entre ambas, a começar pela idealização que as duas têm de seus 

relacionamentos amorosos. 

 Ambas idealizam um casamento, como o faz uma princesa de conto de 

fadas; contudo, esse relacionamento idealizado não ocorre como elas 

planejam: mesmo estando casada, Alicia não tem seu amor correspondido 

por Jordán; e, Lila, embora só namore, provavelmente sonha com um 

casamento que não se concretiza em virtude de ter se distanciado de Alberto 

para estudar na França. Remo Ceserani (2004, p. 85), em Eros e as 

frustrações do amor romântico, afirma que ―[...] o amor romântico [...] é uma 

força imperiosa e arrebatadora, [...] diferentemente de outros modelos de 

amor, ele investe no casamento, quer se desenvolver dentro da relação‖. 

Para o teórico, quando existe amor e harmonia entre um casal, é comum que 

ocorra o casamento e que, consequentemente, ambos se esforcem para que 

esse amor perdure por toda a vida.  

No entanto, tal não ocorre na vida de nenhum dos dois casais, tanto que 

a indiferença de Jordán e Alberto faz com que Alicia e Lila adoeçam. Elas 

ficam anêmicas, empalidecem e têm crises de choro, fatos estes que acabam 

por desencadear o insólito nas narrativas: Alicia passa a ter alucinações e 

Lila a mesclar o real com o sonho. O insólito, portanto, parece cumprir, nesse 
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sentido, a função de uma válvula de escape para essas duas personagens, 

ou seja, as alucinações e a mescla entre o real e o sonho seriam as formas 

por elas encontradas de se libertarem da evidente infelicidade: durante as 

alucinações, Alicia perpassa, talvez, dimensões metaempíricas por meio do sono 

e do sonho como modo de amenizar seu sofrimento, mas não consegue se 

libertar, pois é aniquilada pelo fracasso amoroso e também pela ação do parasito; 

já Lila, mediante o sono, parece transformar-se em borboleta para ficar mais 

próxima de Alberto, mas o fato de ele a aprisionar na vitrina de sua coleção com 

alfinetes, mesmo com sua libertação após dias de sofrimento, parece levá-la à 

morte. 

Notemos que os dois contos partem de uma vivência do cotidiano, 

marcada por índices de que as leis desse mundo familiar estão sendo 

fraturadas. É no momento da morte de ambas as personagens que a tensão e 

a ambiguidade próprias do fantástico parecem se instaurar com maior força. 

Como já sabemos, Alicia e Lila são encontradas mortas em suas camas, o 

que produz no leitor a hesitação. Essa dúvida é gerada entre a tensão 

instaurada pelo fato de o sobrenatural vir pontuando ao longo de quase toda 

a narrativa e a presença de dados fenomênicos no seu desfecho – as picadas 

encontradas em seus corpos. Essa maneira como os narradores conduzem a 

trama faz com que o leitor hesite no limiar entre o misterioso e o empírico. No 

caso de Alicia, apresenta-se concretamente o possível elemento causador de 

sua morte – a sanguessuga encontrada no seu travesseiro. Impõe-se na 

efabulação uma explicação pseudocientífica que visa a diluir o impasse do 

leitor dividido entre optar por crer no sobrenatural ou no dado racional – a 

presença do parasito. No caso de Lila, restam sugestões de que as marcas 

dos alfinetes aplicados à borboleta correspondam às picadas que o médico 

encontra no seu corpo e de que elas tenham dado origem ao ferimento e à 

morte. Não há uma explicação racional, cientifica, mas um contexto místico, 

que leva o leitor a vacilar na crença entre o sobrenatural – a transmigração da 

alma – e a possibilidade real da metamorfose da personagem ter ocorrido.   

Assim sendo, embora os contos de Quiroga e Lugones possuam um 

ambiente favorável à construção de um evento fantástico, cada um sofre 
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variações na sua arquitetônica que levam a desfechos distintos, nem sempre 

passíveis de classificação dentro desse gênero. Expliquemos: as duas 

narrativas produzem um evento insólito que, na obra de Quiroga, pode ser 

explicado pelas leis científicas, enquanto na narrativa de Lugones as leis do 

mundo familiar, do mundo empírico, não legitimam uma explicação racional, 

mas metaempírica. 

Fundamentados na análise dos textos e nessa argumentação final, 

consideramos que o texto de Quiroga partilha inicialmente do gênero 

fantástico, ultrapassa a fronteira do sobrenatural e ancora-se no estranho, ao 

construir razões pseudocientíficas que desinstalam o leitor da esfera do 

mistério. Já a prosa poética de Lugones rapidamente introduz uma ambiência 

de misticismo, com metáforas que traduzem uma participação anímica da 

natureza na vida das personagens, e culmina com um evento sobrenatural, 

possivelmente metempsicótico, em que não há explicações racionais que 

possam dar sustentação ao insólito. Podemos considerar esta última obra 

como fantástico, segundo a concepção de Todorov, isto é, uma narrativa que 

se mantém na zona da ambiguidade. 

Podemos concluir, por fim, que o conto de Quiroga aterroriza o leitor, 

embora a explicação dada pela ciência permita que o insólito seja diluído, 

enquanto o conto de Lugones não aterroriza diante da explicação dada pela 

ciência, ele suscita sim reflexões acerca das diversas fronteiras em que vivemos, 

sejam elas reais, sejam imaginárias. 

Em suma, os dois contistas criam percursos narrativos que se bifurcam em 

caminhos de difícil escolha para o leitor, que se vê enredado nas tramas dos 

eventos insólitos e não encontra amparo na lógica do mundo fenomênico. 
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ANEXO A  

 

“EL ALMOHADÓN DE PLUMA”93 

 

Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter 

duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin 

embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche 

juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo 

desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a 

conocer. 

Durante tres meses – se habían casado en abril – vivieron una dicha 

especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de 

amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido 

la contenía siempre. 

La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura 

del patio silencioso – frisos, columnas y estatuas de mármol – producía una otoñal 

impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve 

rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al 

cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un 

largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. 

En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había 

concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la 

casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. 

No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza94 que se 

arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde 

pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. 

De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia 

rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente 

todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. 

Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su 

cuello, sin moverse ni decir una palabra. 
                                                 
93

 Publicado em Caras y Caretas, ano X, n. 458, 13 de julho de 1907. 
94

 Influenza: italianismo, gripe. 
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Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció 

desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole 

calma y descanso absolutos. 

— No sé – le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja –. 

Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada... Si mañana se 

despierta como hoy, llámeme enseguida. 

Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de 

marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, 

pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las 

luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia 

dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. 

Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La 

alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su 

mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en 

su dirección. 

Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al 

principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos 

desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del 

respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato 

abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. 

— ¡Jordán! ¡Jordán! – clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la 

alfombra. 

Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 

— ¡Soy yo, Alicia, soy yo! 

Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de 

largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas 

la mano de su marido, acariciándola temblando. 

Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la 

alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 

Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que 

se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente 

cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, 
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pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y 

siguieron al comedor. 

— Pst... – se encogió de hombros desalentado su médico –. Es un caso 

serio... poco hay que hacer... 

— ¡Sólo eso me faltaba! – resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre 

la mesa. 

Alicia fue extinguiéndose en subdelirio de anemia, agravado de tarde, pero 

que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su 

enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que 

únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre 

al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos 

encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía 

mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el 

almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se 

arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. 

Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media 

voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. 

En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía 

de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán.  

Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, 

miró un rato extrañada el almohadón. 

— ¡Señor! – llamó a Jordán en voz baja –. En el almohadón hay manchas 

que parecen de sangre. 

Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la 

funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían 

manchitas oscuras. 

— Parecen picaduras – murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil 

observación. 

— Levántelo a la luz – le dijo Jordán. 

La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a 

aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le 

erizaban. 
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— ¿Qué hay? – murmuró con la voz ronca.  

— Pesa mucho – articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 

Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la 

mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas 

superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, 

llevándose las manos crispadas a los bandós95: – sobre el fondo, entre las 

plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, 

una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la 

boca. 

Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado 

sigilosamente su boca – su trompa, mejor dicho – a las sienes de aquélla, 

chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del 

almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no 

pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había 

vaciado a Alicia. 

Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir 

en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles 

particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma96. 
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 bandos: fr. Bandeau, fig. tiara; tipo de penteado com uma risca no centro da cabeça, dividido ao 
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leva as mãos à cabeça em atitude de surpresa. O autor faz uma alusão indireta do horror, através 
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final próximo ao convencional, ao distanciar o drama e esmorecer a crueldade anterior. 
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ANEXO B 

  

O TRAVESSEIRO DE PENA 97 

 

Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o 

temperamento sisudo do marido gelou suas sonhadas fantasias de noiva. 

Entretanto, ela o amava muito, às vezes, com um leve estremecimento quando à 

noite, voltando juntos para a casa, lançava um olhar furtivo à alta estatura de 

Jordán, mudo fazia uma hora. Ele a amava profundamente, mas sem demonstrar. 

Durante três meses – casaram-se em abril – viveram uma felicidade 

singular. Ela teria, sem dúvida, desejado menos sobriedade nesse rígido céu de 

amor, uma ternura mais expansiva e menos controlada, mas o impassível 

semblante de seu  marido a continha sempre. 

 A casa onde moravam também contribuía para seus tremores. A brancura 

do pátio silencioso – frisos, colunas, estátuas de mármore – produzia a impressão 

outonal de um palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem um 

arranhão, suas altas paredes, ressaltava a desagradável sensação de frio. Na 

passagem de um cômodo a outro, os passos ecoavam por toda a casa, como se 

um longo abandono houvesse sensibilizado sua ressonância. 

Nesse estranho ninho de amor, Alicia passou todo o outono. Apesar de tudo 

havia decidido lançar um véu sobre seus antigos sonhos, e vivia ainda 

adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até a hora em que 

chegasse seu marido. 

Não era estranho que emagrecesse. Teve uma ligeira gripe que acabou se 

arrastando por dias e dias. Alicia não se recuperava. Finalmente, uma tarde, pôde 

ir ao jardim, apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e para outro, 

indiferentemente. De repente, Jordán, com profunda ternura, passou-lhe a mão na 

cabeça, e Alicia começou a soluçar, lançando os braços ao pescoço dele. Chorou 

longamente todo seu espanto calado, redobrando o pranto a menor tentativa de 

carícia. Depois os soluços foram diminuindo e ela continuou abraçada a ele, sem 

mover-se e sem dizer nada. 
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Foi esse o último dia em que Alicia esteve de pé. No dia seguinte 

amanheceu prostrada. O médico de Jordán examinou-a detalhadamente e 

recomendando-lhe calma e repouso absoluto. 

— Não sei o que ela tem – disse a Jordán em voz baixa, já na porta da rua. 

— Tem uma fraqueza que não entendo. Sem vômitos, sem nada... Se amanhã 

despertar como hoje, mande me chamar imediatamente. 

No outro dia Alicia estava pior. Passou por uma consulta e o médico 

constatou uma anemia avançada, completamente inexplicável. 

Alicia não teve mais desmaios, mas caminhava visivelmente para a morte. 

Durante todo o dia, o quarto permanecia com as luzes acesas e em pleno 

silêncio. Passavam-se horas sem que se ouvisse o menor ruído. Alicia cochilava. 

Jordán passava o dia na sala, também com todas as luzes acesas. Andava sem 

cessar de um lado para outro, com incansável obstinação. O tapete abafava seus 

passos. De quando em quando, entrava no quarto e continuava seu mudo vaivém 

ao redor da cama, olhando para sua mulher. 

Em seguida, Alicia começou a ter alucinações, a princípio eram confusas, 

variadas, depois se fixaram no chão do quarto. A jovem, com os olhos 

excessivamente abertos, não fazia outra coisa além de olhar o tapete de um lado 

a outro na cabeceira da cama. Uma noite, ficou de repente olhando fixamente. 

Depois abriu a boca para gritar, e seu nariz e seus lábios perolizaram-se de suor. 

— Jordán! Jordán! – chamou, por fim, rígida de espanto e sem deixar de 

olhar para o tapete. 

Jordán correu ao dormitório e, ao vê-lo aparecer, Alicia deu um grito de 

horror. 

— Sou eu, Alicia, sou eu! 

Alicia o olhou com extravio, olhou para o tapete, tornou a olhá-lo, e depois 

de um momento de atônita confrontação, acalmou-se. Sorriu e colocou entre as 

suas a mão do marido, acariciando-a, sempre tremendo. 

Entre suas alucinações mais insistentes, houve um antropoide no tapete, 

erguendo-se na ponta dos dedos e com o olhar fixo nela. 

Os médicos voltaram a examiná-la, sempre em vão. Era uma vida que se 

acabava, dia a dia se exaurindo, hora a hora, sem que soubessem como e por 
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que aquilo acontecia. Na última consulta, Alicia jazia paralisada enquanto eles 

mediam sua pulsação, passando de um a outro o pulso inerte. Observaram-na em 

silêncio durante muito tempo e depois passaram à sala de jantar. 

— É um caso gravíssimo – deu de ombros o médico desalentado. — É um 

caso sério... Há pouco que se possa fazer. 

— Só me faltava essa! – murmurou Jordán, e bateu os dedos bruscamente 

sobre a mesa. 

Alicia foi se esvaindo em subdelírios de anemia, sua agravando de tarde, 

mas diminuindo sempre nas primeiras horas. A doença parecia não avançar 

durante o dia, mas, pela manhã, acordava lívida, quase que em síncope. Parecia 

que só durante a noite sua vida se esvaía em novas ondas de sangue. Tinha 

sempre ao despertar, a sensação de estar desmoronada na cama com um milhão 

de quilos em cima. Desde o terceiro dia essa prostração não a abandonou mais. 

Mal podia mover a cabeça. Não quis que se quer tocassem sua cama, nem 

mesmo que ajeitassem o travesseiro. Seus terrores crepusculares avançavam 

agora sob a forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam 

laboriosamente pela colcha. 

Perdeu a consciência. Nos dois dias finais delirou sem cessar a meia voz. As 

luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico 

da casa, não se ouvia nada além do delírio monótono que vinha da cama e os 

passos eternos de Jordán. 

Por fim, morreu.  A criada, quando entrou no quarto para desfazer a cama, 

sozinha já, olhou intrigada para o travesseiro. 

— Senhor Jordán, chamou em voz baixa. — No travesseiro há manchas que 

parecem ser de sangue. 

Jordán aproximou-se rapidamente e se inclinou sobre o travesseiro. De fato, 

sobre a fronha, nos dois lados da concavidade deixada pela cabeça de Alicia, 

viam-se duas manchinhas escuras. 

— Parecem picadas. – murmurou a criada, depois de um instante de atenta 

observação. 

— Levante o travesseiro na luz, disse-lhe Jordán. 
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A criada o levantou e logo o deixou cair, pálida, trêmula. Sem saber por que, 

Jordán sentiu que seus cabelos se eriçavam. 

— O que houve? – perguntou rouco. 

— Pesa muito – gaguejou a criada, sem deixar de tremer. 

Jordán o ergueu. Pesava muito. Levaram-no para a mesa da sala e ali 

Jordán cortou de uma só vez a fronha e a capa interna. As penas superiores 

voaram, e a criada, com a boca aberta, deu um grito de pavor, levando as mãos 

tensas à tiara. No fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, 

havia um animal monstruoso, uma bola viva e viscosa. Estava tão inchado que 

quase não se distinguia sua boca. 

Noite a noite, desde que Alicia havia ficado acamada, tinha aplicado 

sigilosamente sua boca – a tromba, melhor dizendo – às têmporas dela sugando-

lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A mudança diária da fronha 

havia impedido, a princípio, seu desenvolvimento, mas, desde que a jovem não 

pôde mais mover-se, a sucção foi vertiginosa. Em cinco dias e cinco noites, havia 

esvaziado Alicia. 

Estes parasitas das aves, minúsculos em seu meio habitual, chegam a 

adquirir em certas condições proporções enormes. O sangue humano parece-lhes 

ser especialmente favorável, e não é difícil encontrá-los nos travesseiros de 

penas. 
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ANEXO C 

 

                                     ¿UNA MARIPOSA?98 

  

 No podía dar yo a Alicia tantos detalles de las flores como ella me pedía, 

pero por fuertes razones.  Así llevé la conversación hacia las mariposas. Ella me 

escuchaba muy atenta, y todos los pormenores de la vida de los insectos 

despertaban intensamente su atención. Las blancuzcas larvas, ingeniosas 

tejedoras, las misteriosas crisálidas, durmiendo en su sueño de rejuvenecimiento 

y de sombra, el despertar de las alas al amor del sol, como en un suspiro de luz… 

Cuando agotados ya mis conocimientos entomológicos, proponíame pasar a otro 

tema, ella, con la adorable impertinencia de sus trece años, dijo: — Hágame usted 

de eso un cuento. 

 Yo preferí contarle una historia, en que, por cierto, hay también un amor. 

 Cuando Lila tuvo que partir para un colegio en Francia, conversó con 

Alberto que era primo suyo; conversó cosas que debieron ser muchas, porque 

hablaron tres horas sin parar; importantes, porque hablaron muy bajito; y tristes, 

porque al separarse él tenía los ojos hinchados y ella las naricitas muy rojas y el 

pañuelo bastante húmedo: a lo menos más húmedo que de costumbre, y no por 

exceso de heliotropo. 

 La tarde en que partió Lila, se puso muy triste la casa de la abuela; y 

Alberto dio en pensar, mientras miraba llorar a la pobre vieja, que su traje negro 

era de luto por su padre y que su madre había muerto cuando él nació. Pasaron 

así, largos, muchos días de silencio extenuante. Alberto no hablaba a la abuela 

porque no sabía qué decirle, y la señora, viendo al chico tan triste, no podía sino 

llorar más, comprendiendo que semejante tristeza es incosolable. Porque ella 

sabía muy bien que los primos eran novios y que por lo tanto tenían que llorar 

mucho si eran novios de verdad.  

 Fue entonces que Alberto se hizo cazador de mariposas. Aprendió a 

manejar la red con delicadeza, a clasificar las lindas prisioneras, a colocarlas muy 

artísticamente en lucidas vitrinas, cada una en su alfiler, con las alas bien 
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tendidas. Aquello le distraía, por más que ciertas veces, sobre todo en la tarde, 

cuando manchaban el cielo grandes colores desvanecidos y los árboles se 

vestían de silencio, llorase un poco todavía recordando estas palabras de Lila: ―Si 

me olvidas, yo te recordaré de algún modo, tenlo seguro, que no he dejado de 

quererte.‖ Pero no lloraba mucho en verdad, y aun cada vez lloraba menos. 

 Poco a poco las mariposas llegaron a preocuparle por completo, y ya no 

tuvo otro cuidado, que su colección, cada día más brillante y numerosa. La 

abuela, viéndolo contento, fomentaba aquella silenciosa y honda afición, y nunca 

tuvo Alberto que lamentar la falta de un alfiler o de una vitrina. Pronto Lila no fue 

para él sino un recuerdo: aunque la quería mucho, ya no experimentaba ninguna 

necesidad de llorar. Ahora pensaba: — ¡Si viera mi colección!... Nada más 

pensaba. Verdad es que sólo tenía diez y siete años. Yo también tuve una novia a 

los diez y siete años, pero ella murió en mí entre una noche y una aurora. Así 

están hechas las cosas: para que haya en el mundo gentes tristes y nada más. 

 Quedamos, pues que Alberto no lloraba ya por Lila. Además, sucedió algo 

que vino a interesarle sobremanera.  

 Una tarde paseaba con su red abierta bajo los tilos del jardín. El sol, como 

un cáliz volcado cuyo vino ardiente se derramaba en olas sangrientas sobre una 

tremenda pompa sacrílega, bajaba entre nubes gloriosas. Había silencio bajo los 

árboles. De repente, sobre una mata de juncos, Alberto percibió una mariposa de 

especie desconocida. Era blanca, pero tenía sobre las alas dos manchas azules 

como dos violetas. No recordaba él haber visto otra igual ni en las colecciones ni 

en los libros técnicos. Era verdaderamente una maravilla, un ejemplar 

completamente nuevo, y es de suponer que desearía poseerlo. Entregóse a la 

cacería con pasión. Pero aquella mariposa era terriblemente sagaz, y siempre se 

colocaba fuera del alcance de la red, aunque no huía definitivamente de su vista. 

Y así se pasó la tarde, y vino la noche, y Alberto se acostó muy contrariado, y 

soñó hasta el amanecer con una mariposa blanca que tenía dos manchas azules 

en las alas. Y al otro día volvió a encontrarla en el mismo sitio, persiguiéndola otra 

vez infructuosamente y volviendo a soñar con ella. Por fin, el tercer día, después 

de una hora de carreras tan inútiles como las anteriores: —Si estuviera Lila, 

pensó, me ayudaría a tomarla y yo no sufriría así. Justamente entonces la 



101 
 

mariposa vino a colocarse muy cerca de él, sobre una madreselva. Arrojó la red y 

lanzó un grito de júbilo. ¡Estaba presa! 

 La abuela admiró mucho a su vez el hermoso insecto, que inmediatamente 

fue clavado en un largo alfiler, con las debidas precauciones, para no ajar sus 

bellas alas. 

 Pero, ¡cosa extraña! Al otro día la mariposa amaneció viva, siempre 

palpitando dolorosamente, sin que, los más poderosos tósigos lograran matarla. Y 

sucedió que, como agitaba tanto las alas, éstas fueron perdiendo sus lindas 

escamillas, y a los seis días justos (¡que tanto duró el martirio de la pobre!) las 

alas eran sólo dos armazones descoloridos. 

 Entonces intercedió la abuela, y Alberto, que ya no tenía ningún interés en 

conservar aquel modesto animalucho, tan empeñado en no morirse, consintió en 

desclavarlo del alfiler y en dejarlo libre de irse donde quisiese. Y la mariposa, 

aunque algo trabajosamente, desapareció poco después en el viento.  

— ¿Y Lila? — preguntó Alicia con interés. 

 — La historia de Lila es muy corta y muy triste: al poco tiempo de entrar en 

el colegio donde pronto se hizo notar por su docilidad y su tristeza, enfermó de 

melancolía. Nadie lo advirtió porque ella no se quejaba jamás. Únicamente había 

palidecido mucho, y después de estudiar lloraba. Parece que por la noche tenía 

sueños porque su compañera de acostarse: 

 — Cuando aquí es de noche en mi país es de día; mientras duermo, sueño 

que estoy allí y eso me consuela. Su palidez no inquietó, porque con el cambio de 

clima y la separación de los suyos, era natural que estuviese un poco mala; y su 

silencio fue atribuido al desconocimiento casi completo que tenía de la lengua de 

Francia. Además, como el silencio es una virtud en los colegios de señoritas 

internas, eso le valió muy buenas clasificaciones de conducta. Y así vivió Lila diez 

meses, hasta que una mañana la encontraron muerta en su camita blanca, 

advirtiendo que había muerto no por lo pálida y silenciosa que estaba, sino porque 

la cubría un frío muy grande, como si estuviera envuelta en luz de luna. 

 El médico no supo ciertamente descubrir su enfermedad, aunque la 

examinó muy detenidamente, encontrando apenas en el pecho y en la espalda de 
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la niña muerta dos minúsculas picaduras rojas. Nada más se pudo averiguar y 

sobre su tumba pusieron lirios. 

 El balcón donde yo acababa de referir a Alicia la historia, había sido ya 

invadido por la noche. Sobre nuestras cabezas brillaban los siete mundos de 

Orión. El viento pasó diciendo algo que no era evidentemente para nosotros. 

Bruscamente comprendí que acababa de despertar un alma. ¿Con qué derecho? 

¿No sabía perfectamente que la virginidad es nieve, nieve en lágrimas? Y 

buscaba sin resultado un epílogo vulgar que absorbiera la emoción de mi historia, 

cuando allí, muy cerca, Alicia, ya invisible, borrada por la noche: — ¿Y Alberto...? 

— dijo. Una esperanza consoladora brilló en mi espíritu. — ¿Alberto? — Alberto 

sí, ¿qué hizo después? Las estrellas impasibles, miraban — Alberto continuó 

viviendo con la abuela, muy contento, aunque lamentando que su colección 

hubiera perdido una mariposa. 

 —... ¿Una mariposa?... 
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ANEXO D 
 
 
                                     UMA BORBOLETA?99  
 
 
 Eu não podia dar muitos detalhes de flores a Alicia como ela me pedia, 

mas por fortes motivos. Então eu trouxe a conversa para as borboletas. Ela ouvia 

atentamente, e todos os detalhes da vida dos insetos despertavam muito sua 

atenção. As esbranquiçadas larvas, engenhosas tecedoras, misteriosas crisálidas 

a dormir em seu sonho de rejuvenescimento e de sombra, o despertar das asas 

ao amor do sol, como em um suspiro de luz... Quando se esgotaram já os meus 

conhecimentos entomológicos, e pretendia passar para outro tema, ela, com a 

impertinência adorável de seus 13 anos, disse: - faça disso uma história. 

 E eu preferi contar-lhe uma história, em que, sem dúvida, há também um 

amor. 

 Quando Lila teve que ir para um colégio na França, conversou com Alberto 

que era seu primo; falou sobre muitas coisas, porque falaram três horas sem 

parar; coisas importantes, porque falaram muito baixinho, e tristes, porque quando 

se separaram, ele tinha os olhos inchados e ela o nariz muito vermelho e o lenço 

completamente úmido: pelo menos mais úmido que de costume, e não por 

excesso de heliotrópio.100 

 A tarde em que a Lila foi embora, a casa da avó ficou muito triste, e Alberto 

pensava enquanto olhava chorar a pobre velha, que sua roupa preta era de luto 

por seu pai e sua mãe que haviam morrido quando ele nasceu. Passaram-se 

assim, longos, muitos dias de extenuante silêncio. Alberto não conversava com a 

avó porque não sabia o que lhe dizer, e a senhora, ao ver o garoto tão triste, só 

conseguia chorar mais, percebendo que tal sofrimento era inconsolável. Porque 

ela sabia muito bem que os primos eram namorados e, portanto, tinham que 

chorar muito se eram namorados de verdade. 
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 Foi então que Alberto se tornou caçador de borboletas. Ele aprendeu a 

lidar com a rede delicadamente, a classificar as belas prisioneiras, a colocá-las 

artisticamente em lúcidos mostruários, cada uma em seu alfinete, com as asas 

bem esticadas. Aquilo lhe dava distração, embora em certos momentos, 

especialmente à tarde, quando manchavam o céu nuvens desbotadas e as 

árvores se vestiam de silêncio, chorasse um pouco ainda, lembrando estas 

palavras de Lila: "Se você me esquecer, eu vou lembrá-lo de alguma forma, tenha 

certeza, eu não deixei de te amar‖. Mas realmente não chorava muito, e cada vez 

chorava menos. 

 Pouco a pouco as borboletas tomaram completamente sua atenção, e ele 

não teve outro cuidado que a sua coleção, cada vez mais brilhante e numerosa. A 

avó, vendo-o contente, incentivava aquele silencioso e profundo hobby, e Alberto 

nunca teve que lamentar a falta de um alfinete ou um mostruário. Logo Lila 

passou a ser apenas uma recordação, embora a amasse muito, já não sentia 

vontade de chorar. Agora pensava: — Se ela visse minha coleção...! Só pensava 

nisso. Na verdade, ele tinha apenas 17 anos. Eu também tive uma namorada aos 

17, mas ela morreu em mim entre uma noite e o amanhecer. Assim, as coisas são 

feitas: para que haja pessoas tristes no mundo e nada mais. 

 Concluímos, portanto, que Alberto não chorava mais por causa de Lila. 

Além disso, aconteceu algo que veio a interessar-lhe muito. 

 Uma tarde passeava com a sua rede aberta sob as tílias101 do jardim. O 

sol, como um cálice entornado cujo vinho quente se derramava em ondas 

sangrentas sobre um grande evento sacrílego, descia entre nuvens gloriosas. 

Havia silêncio entre as árvores. De repente, em uma mata de juncos, Alberto 

percebeu uma borboleta de espécie desconhecida. Era branca, mas tinha nas 

asas duas manchas azuis como duas violetas. Ele não se lembrava de ter visto 

outra semelhante nem em coleções e nem em livros técnicos. Era realmente 

maravilhosa, um exemplar único, e naturalmente, que queria possuí-lo. Entregou-
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se à caça com paixão. Mas aquela borboleta era terrivelmente esperta e sempre 

ficava fora do alcance da rede, embora não fugia da vista dele. E assim a tarde 

passou, e a noite chegou, e Alberto foi dormir muito chateado, e sonhou até o 

amanhecer com uma borboleta branca que tinha duas manchas azuis nas asas. E 

no dia seguinte encontrou-a novamente no mesmo lugar, voltou a persegui-la 

mais uma vez sem sucesso e sonhou com ela outra vez. Finalmente, no terceiro 

dia, após uma hora de corridas inúteis como as anteriores: — Se Lila estivesse 

aqui, pensou, me ajudaria a pegá-la e eu não sofreria tanto. Foi então que a 

borboleta ficou muito próxima dele, em uma madressilva. Ele jogou a rede e deu 

um grito de alegria. Ela estava presa. 

 A avó admirou muito o belo inseto, que imediatamente foi fixado em um 

grande alfinete, com as devidas precauções para não deteriorar suas belas asas. 

 Mas, misteriosamente! No dia seguinte a borboleta amanheceu viva, 

sempre pulsando dolorosamente, sem que os mais poderosos tóxicos 

conseguissem matá-la. E aconteceu que, como agitava muito as asas, elas foram 

perdendo suas bonitas camadas, e após seis dias (que durou o martírio da pobre 

borboleta!), as asas eram apenas duas armações descoloridas. 

 Em seguida, a avó intercedeu, e Alberto, que não tinha mais interesse em 

manter aquele modesto bichinho, tão esforçado em não morrer, consentiu em tirá-

lo do alfinete e deixá-lo ir para onde ele quisesse. E a borboleta, um tanto sem 

forças, desapareceu pouco depois no vento. 

 — E Lila?  — Alicia perguntou com interesse. 

A história de Lila é muito curta e muito triste: logo após entrar no colégio, 

onde rapidamente se tornou conhecida por sua docilidade e tristeza, ficou doente 

de tristeza. Ninguém percebeu porque ela nunca reclamava. Apenas empalideceu 

muito, e depois de estudar chorava. Parece que à noite ela sonhava porque sua 

colega de quarto a ouviu dizer uma vez na hora de dormir: 

 — Quando é noite aqui no meu país é dia; enquanto durmo, eu sonho que 

estou lá e isso me conforta. Sua palidez não preocupou ninguém, porque com a 

mudança climática e a separação dos seus, era natural que ela não se sentisse 

bem, e seu silêncio foi atribuído à ignorância quase completa que tinha da língua 

francesa. Além disso, como o silêncio é uma virtude nos colégios internos, isso 
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lhe rendeu como bom comportamento. E assim Lila viveu dez meses, até que 

uma manhã ela foi encontrada morta em sua caminha branca, percebendo que 

ela tinha morrido, não porque ela estava pálida e silenciosa, mas por causa do 

intenso frio que cobria seu corpo, como se estivesse coberta pelo luar. 

 O médico não soube ao certo descobrir sua doença, apesar de tê-la 

examinado com muito cuidado, encontrando apenas no peito e nas costas da 

menina morta duas pequenas picadas vermelhas. Nada mais conseguiram 

encontrar e colocaram lírios em seu túmulo. 

A varanda onde eu tinha acabado de contar a Alicia a história, já havia sido 

invadida pela noite. Sobre nossas cabeças brilhavam os sete mundos de Orion. O 

vento passou dizendo algo que, obviamente, não era para nós. De repente, 

percebi que uma alma tinha despertado. Com que direito? Não sabia 

perfeitamente que a virgindade é neve, neve em lágrimas? E procurava sem 

sucesso um epílogo vulgar, que pudesse absorver a emoção da minha história, 

quando ali, muito perto, Alicia já invisível e apagada pela noite:  

 — E Alberto...? — disse.  

 Uma esperança consoladora passou pela minha mente.  

 — Alberto?  

 — Alberto sim, então o que fez depois?  

 As estrelas impassíveis olhavam.  

 Alberto continuou vivendo com a avó, muito contente, embora lamentando 

que sua coleção houvesse perdido uma borboleta.  

 —… Uma borboleta? ... 

 
 
 
 

 
 
 


