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RESUMO 

 

 

  Manuel da Fonseca e Sophia de Mello Breyner Andresen são dois autores 

consagrados do século XX, que abordam, em perspectivas distintas, o tema da aceitação 

social nas suas obras. O primeiro surge ideologicamente mais comprometido e 

associado ao Neo-Realismo, denunciando os males sociais com vista à promoção da 

justiça e da igualdade. Sophia faz a abordagem num prisma mais humanista, tentando 

educar para os valores e arredar os males da sociedade. Os contos em análise procuram 

atestar a veracidade desta constatação.  

 Depois de enquadrados no contexto político, social e artístico e de fazermos uma 

breve referência às suas obras e principais características, seleccionaram-se dois contos 

de cada um deles – “A Torre da Má Hora” e “Um Nosso Semelhante”, de Manuel da 

Fonseca; A Fada Oriana e “História da Gata Borralheira”, de Sophia de Mello Breyner 

Andresen – e procedeu-se à sua análise crítica, com incursões pela semiótica.  

 Concluiu-se, em seguida, que cumpre a literatura a sua função social e estética, 

neste caso, a Literatura Infanto-Juvenil, pois, à excepção da obra A Fada Oriana, os 

restantes textos não se dirigem intencionalmente ao público infantil. Mas, se atendermos 

ao plano da leitura, pela receptividade que tiveram e têm junto dos leitores mais jovens, 

somos levados a enquadrá-los na Literatura Infanto-Juvenil.  
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Abstract 

 

 Manuel da Fonseca and Sophia de Mello Breyner Andresen are two acclaimed 

authors from the 20
th

 century, who approach, from distinctive perspectives, the theme of 

social acceptance in their literary works. The former author presents itself as more 

ideologically committed and associated to Neo-Realism, denouncing social flaws, with 

the intention of promoting justice and equality. Sophia‟s approach comes from a more 

humanist perspective, trying to educate in terms of values and moving away society‟s 

defects. The tales in analysis seek to prove the veracity of this proposition.  

 After the political, social and artistic contextualization and a brief reference to 

the mentioned authors‟ literary works and their main characteristics, two tales from each 

author were selected-“A Torre da Má Hora” and “Um Nosso Semelhante” by Manuel da 

Fonseca; A Fada Oriana and “História da Gata Borralheira” by Sophia de Mello 

Breyner Andresen-and their critical review was made, following semiotic paths.   

 We get then to the conclusion that literature accomplishes its social and aesthetic 

role, in this case, Children and Youth Literature, for, except for the tale A Fada Oriana, 

the rest of the tales are not intentionally directed to young readers. But, if we take the 

reading plan into consideration, attending to the receptivity these tales had and still have 

as far as younger readers are concerned, we are led to classify them as Children and 

Youth Literature.  
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INTRODUÇÃO 

 O objectivo deste trabalho é fazer uma abordagem da temática da aceitação 

social em dois autores de renome ligados ao universo das letras do século XX, Manuel 

da Fonseca e Sophia de Mello Breyner Andresen, à luz do contexto histórico, social e 

literário.  

 Porquê este tema da aceitação social? É um tema transversal a todas as culturas e 

tempos da História da humanidade e que tem maior ou menor importância quanto maior 

ou menor é a exclusão de que são vítimas os indivíduos. Não faz sentido abordá-lo 

numa sociedade onde todos têm a mesma igualdade de oportunidades e não há 

diferenciações de qualquer ordem. A verdade, porém, é que ainda em pleno século XXI, 

na civilização ocidental, aquela que comummente se considera a mais evoluída, o tema 

se mantém na ordem do dia, pelas mais diversas razões. É imperioso falar de aceitação, 

porque há discriminação e exclusão. Na nossa escola, estrutura organizativa inserida na 

sociedade por onde supostamente todas crianças e jovens passam, também encontramos 

ecos dessa problemática. Por isso, na qualidade de professores, vemo-nos diariamente 

confrontados com esta questão, que nos parece sensível e difícil de ultrapassar, mas à 

qual não conseguimos ficar indiferentes devido à vulnerabilidade evidenciada por quem 

a sente na pele.  

 Os motivos da exclusão podem ser os mais variados, desde a cor, o credo 

religioso, a etnia, a classe social, a proveniência rural/urbana, as tendências sexuais, o 

peso, a altura, as capacidades cognitivas, a destreza motora, entre outros. Mas é 

efectivamente uma realidade dos nossos tempos, mesmo entre os mais jovens. Nuno 

Lobo Antunes, médico conceituado na área da neuropediatria, conta-nos no seu livro 

Mal-entendidos o quão difícil se torna encontrar uma expressão inócua e sem carga 

pejorativa quando se refere às crianças com atraso mental, porque qualquer termo 

técnico é rapidamente transformado num insulto, principalmente pelos próprios pares, 

recorrendo à mais ardilosa linguagem: “Com o aparecimento dos telemóveis surgiu um 

novo „insulto‟, algo engenhoso, utilizado pelos adolescentes: a «terceira tecla», (DEF de 

Deficiente) ” (Antunes 2009:23). O seu testemunho comprova que ninguém é poupado, 

mesmo aqueles que por factores de ordem biológica nasceram mais frágeis. Até esses 

são segregados e têm de se adaptar, iniciando um trajecto de vida que à partida não os 

coloca em vantagem.  



11 
 

 Deste modo, não negando à literatura a sua dimensão estética, que consideramos 

efectivamente principal, importa frisar que a função social e cultural não pode ser 

descurada nem dissociada do fenómeno literário. Não pretendemos entrar de imediato 

em perspectivas mais radicalizadas que ora renegam ora defendem exclusivamente a 

condição social da literatura. Será matéria a abordar mais à frente, mas a verdade é que 

a discussão remonta a Platão para quem a actividade poética se “legitimava em função 

do serviço que o poeta pudesse prestar à comunidade” (Reis 2008:40).  

 Ao longo dos tempos, encontramos diversos autores que comungam desta 

mesma visão, uns de modo mais evidente que outros. Refiramos a título de exemplo 

Camões que incita indirectamente ao espírito de cruzada, no canto VII da sua obra Os 

Lusíadas (Soares 2007:115-127), ou Padre António Vieira, que sai em defesa dos Índios 

do Brasil, denunciando os abusos dos colonos nos seus sermões, apelando ambos à 

acção
1
 de modo mais ou menos velado. E é interessante notar que são os escritores 

românticos, ao contrário do que vulgarmente se pensa, aqueles que em primeira mão se 

preocupam efectivamente com as questões sociais, apoiados nos ideais da Revolução 

Francesa da igualdade, fraternidade e liberdade, procurando “contribuir para o advento 

de uma sociedade nova, mais justa, mais livre e mais esclarecida do que o ancien 

regime que se esboroava por toda a Europa” (Aguiar e Silva 1986:557). No entanto, a 

vertente mais intimista deste movimento literário não desenvolveu estes pressupostos 

obnubilando as questões de pendor social, o que confirma a natureza multifacetada e 

contraditória deste movimento. Adquire o romance, nessa altura, o estatuto de “uma 

grande forma literária, apta a exprimir os multiformes aspectos do homem e do mundo 

(…) revelando-se apto quer para a representação da vida quotidiana, quer para a criação 

de uma atmosfera poética, quer para a análise de uma ideologia” (Idem, 682-683). 

 É então o Realismo que, em pleno século XIX, faz bandeira da realidade social. 

Observa-a, descreve-a, critica-a, com a intenção de a modificar e aperfeiçoar. Há uma 

“atitude pedagógica
2

, virada para questões de alcance colectivo e colhidas no 

quotidiano dos leitores que se tratava de reeducar” (Reis 2008: 438), socorrendo-se de 

estratégias literárias que não cabe aqui especificar. O Naturalismo seguir-lhe-á as 

pisadas, acentuando a análise social, ao procurar incutir-lhe um carácter mais científico. 

                                                           
1
 É significativo o olhar de Camões como poeta morigerador e civilizador. Cf., a propósito, “A Obra de 

Camões como Acção pelo Canto e a Consciência de Crise” (Soares 2007: 115-137). 
2
 Negrito do próprio texto. 
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Mas é ao século XX que daremos principal destaque por ter sido aquele que assistiu a 

um maior compromisso social e ideológico por parte dos escritores, que inclusivamente 

leva Sartre a afirmar que “a função do escritor é proceder de modo a que ninguém possa 

ignorar o mundo nem alhear-se dele” (Sartre, apud Idem, 43).  

 Deste modo, e com o intuito de abordar o tema em dois autores cujos textos 

gozam de grande aceitação junto da segunda infância e pré-adolescência, seleccionámos 

Manuel da Fonseca e Sophia de Mello Breyner Andresen. Poder-se-á considerar que, à 

excepção do conto A Fada Oriana de Sophia, os restantes contos em análise (“História 

da Gata Borralheira” também de Sophia, “A Torre da Má Hora” e “Um Nosso 

Semelhante” de Manuel da Fonseca) não foram escritos com intenção de se dirigirem a 

um público infantil e juvenil. Não se trata de “livros-destinatário” na concepção de 

Manuel António Teixeira Araújo, mas são todos “livros-receptor”, porque são da 

preferência dos mais novos.  

Os livros-receptor serão pois a referência válida para definir e investigar a 

existência da Literatura Infantil (até porque a sua existência corre a par da 

variabilidade diacrónica do objecto “literatura infantil”). Há que proporcionar 

à criança a literatura que lhe convém, e a literatura que lhe convém é a que 

ela aceita e não a que, necessariamente se lhe destina (Araújo 2008:43-44). 

 

 Foi esta a convicção com que ficámos depois de termos abordado as obras nas 

nossas aulas com alunos que já não pertencem à primeira infância. O conto A Fada 

Oriana é classificado como “conto para crianças” por vários autores, como por exemplo 

Silvina Lopes e Marta Martins, por ser dirigido ao púbico infantil e estar escrito num 

“léxico especial, que pretende consultar suas características psíquicas e responder às 

suas exigências intelectuais e espirituais” (Jesualdo, apud idem, 42). Trata-se de um 

“livro-destinatário” que passa a ser “livro-receptor”, depois de lido e escolhido pelo 

público. A adesão/preferência dos mais novos é o critério para se poder classificar uma 

obra como pertencendo ou não à literatura infantil. De modo idêntico, “literatura juvenil 

é igual a leitura juvenil” (Pinto Correia, apud idem, 43).  

 Para além do mais, o Plano Nacional de Leitura, da responsabilidade do 

Ministério da Educação, que tem como objectivo central “elevar os níveis de literacia 

dos portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros europeus” 

(www.planonacionaldeleitura.gov.pt), aponta a leitura orientada de, para além de outras 

obras, A Fada Oriana para o 5º ano, Histórias da Terra e do Mar, colectânea de contos 
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da qual faz parte o conto “História da Gata Borralheira”, para o 8º ano, Aldeia Nova 

para o 9º ano. Manuel da Fonseca poderá ainda ser objecto de estudo no 10º ano, na 

medida em que um dos conteúdos programáticos é o conto de autor do século XX, 

apresentando muitos manuais os seus contos como sugestão ou constando ainda O Fogo 

e as Cinzas (que integra o conto “Um Nosso Semelhante”) da listagem de obras 

recomendadas para leitura contratual no ensino secundário. Sophia também é 

privilegiada em muitos manuais do 10º ano, a propósito do conteúdo programático 

Poetas do século XX, facilitando a leitura dos seus contos a interpretação dos seus 

poemas.  

 Por outro lado, a selecção destes dois autores deve-se ao facto de terem nascido 

na mesma década do século XX em Portugal (Sophia em 1919, Fonseca em 1911) e, 

apesar de terem vivido no mesmo contexto histórico e social, terem feito um percurso 

literário bem diferente que, no entanto, se complementa e nos dá uma visão 

caleidoscópica do panorama literário do século anterior.    

    E, por fim, a última das razões, mas provavelmente a primeira, no sentido de 

principal, haverá uma motivação interior, inconsciente, que nos leva a deleitar com a 

leitura dos textos destes autores, fenómeno que João Mendes procura explicar da 

seguinte forma: 

… os leitores e apreciadores também têm seus complexos próprios, e que se 

sentirão particularmente atingidos com aqueles autores com quem melhor 

sintonizaram. E sintonizam,  precisamente, através de um arquétipo e 

complexo, que lhes sejam comuns, sem muitas vezes saberem dar razão das 

suas preferências, justamente porque estas procedem do inconsciente. Até se 

diz que são autores de cabeceira… (Mendes 1980:20). 

 Clarificadas as razões da escolha do tema e dos autores, resta-nos apresentar a 

estrutura do trabalho. Deste modo, iniciaremos, na I parte, por nos referir apenas a 

Manuel da Fonseca e à sua obra, apresentando a análise dos dois contos, depois de 

fazermos um enquadramento sobre os pressupostos teóricos do Neo-Realismo e uma 

breve referência ao Neo-Realismo português. Na II parte, dedicar-nos-emos às 

influências sofridas por Sophia, à caracterização do seu mito pessoal, à questão do seu 

(des)comprometimento social e político, seguido da análise dos dois contos 

anteriormente referidos onde a temática da aceitação social é abordada. Na conclusão, 

faremos uma comparação dos dois autores esmiuçando até que ponto se complementam 

ou afastam.  
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I. Manuel da Fonseca e a aceitação social, no quadro do comprometimento 

ideológico do Neo-Realismo   

 1. Pressupostos teóricos do Neo-realismo 

  Comecemos, desde logo, por definir o que se entende pelo termo Neo-Realismo 

para desfazer alguns equívocos que se geram quando se confunde com o movimento 

realista do século XIX, considerando-se, frequentemente, que aquele mais não é do que 

uma extensão deste. 

A projecção da realidade social (o real) na obra de arte, em geral, e na literatura, 

em particular (dentro do nosso âmbito de estudo), é um denominador comum, mas o 

Neo-Realismo vai mais longe. Enquanto o Realismo e posteriormente o Naturalismo 

(que apesar das suas diferenças são duas direcções estéticas que comungam dos mesmos 

princípios, distinguindo-os o método) vêem a realidade numa perspectiva estanque, 

imutável e incapaz de se transformar, o Neo-Realismo considera que a acção humana é 

determinante para que se altere essa mesma realidade. Assim, a perspectiva objectiva e 

fatalista dá lugar a uma concepção dinâmica, que não nega ao Homem a sua capacidade 

de intervir.    

Por isso, assume o Neo-Realismo uma postura materialista e dialéctica. Não se 

fica apenas pelo objectivismo, nem por uma mera interpretação da conduta humana com 

base numa relação de causa e efeito. Atentemos nas palavras de Alexandre Pinheiro 

Torres:  

A metodologia poderá ser a mesma, mas com a diferença profunda: é que 

enquanto o Naturalismo – como esquematicamente vimos – considera o 

Homem um produto biofisiológico -ambiental duma sociedade estática, o 

Neo-Realismo tentará explicá-lo – ainda em esquema – como um produto das 

forças sociais, políticas e económicas no contexto de uma sociedade em 

permanente evolução (Torres 1977: 30). 

 

Nega, pois, o positivismo de Comte, assim como o socialismo burguês de 

Proudhon. Não lhe interessa o ser excepcional, isolado, particular, mas o homem como 

representante de uma colectividade: “O homem do Neo-Realismo é certamente real, 

função do seu tempo, função das relações sociais, constrangido a plasmar a sua 

consciência individual em conjunção ou oposição com a ordem vigente” (Idem, 33). 
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Ora, na medida em que é encarado como um ser dotado de vontade própria, 

embora sujeito a determinados condicionalismos, apresenta-se o Homem como um 

elemento capaz de transformar esses mesmos condicionalismos, desde que haja uma 

conjugação de esforços nesse sentido. Daí que a noção de consciência de classe seja 

importante e própria do Neo-Realismo, na medida em que na análise do indivíduo não 

se descura a sua inserção na colectividade. A actuação individual de um operário de 

nada serve, pois, mesmo que consiga melhores condições de vida para si e a sua família, 

não altera as relações de classe (explorada/ exploradora) há tanto tempo enraizadas para 

a maioria dos trabalhadores. 

Mas tal não significa que apenas se privilegiassem as classes mais 

desfavorecidas, aliás, os principais teorizadores do Neo-Realismo insurgem-se contra 

essa acusação, alegando que não são as personagens ou os temas que efectivamente 

importam, mas antes o tratamento que deles se faz – sobrevalorizando a forma. 

Uma vez que procura modificar e melhorar a sociedade através da acção, 

defende o Neo-Realismo soluções recebidas do socialismo marxista. Por isso, torna-se a 

literatura uma arte ideologicamente comprometida, que autores como Álvaro Cunhal 

facilmente explicam como sendo algo inevitável e natural:  

É transparente como a água que a literatura não é política, nem sociologia e 

que arte literária não é propaganda. Mas não é menos transparente que toda a 

obra literária – voluntária ou involuntariamente – exprime uma posição 

política e social e que toda ela faz propaganda seja do que for 

(inclusivamente do próprio umbigo). Simplesmente, há quem prefira, pelas 

razões atrás expostas, as obras literárias que exprimam determinada posição 

política e social às obras literárias que exprimem outra posição política e 

social. (Cunhal, apud Idem, 21) 

 

Se a literatura procura intervir socialmente, tem forçosamente de assumir essa 

faceta política, consideram os principais teorizadores, na medida em que reflecte os 

conflitos morais e ideológicos do seu tempo e de um determinado meio. Logo, literatura 

e política são perfeitamente compatíveis. 

Não recorrem apenas ao materialismo dialéctico, antes o consideram 

imprescindível para que a literatura consiga atingir os seus fins. Privilegia-se, assim, o 

discurso narrativo por as categorias da narrativa satisfazerem as premissas 

programáticas do Neo-Realismo. No universo ficcional, todos os seus componentes se 

relacionam entre si, de modo harmonioso, segundo uma dinâmica dialéctica. A acção 
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apresenta conflitos que se interligam com o espaço e o tempo, sem descurar as 

personagens e o seu psicologismo. E, não podemos deixar de referir a este propósito, a 

carga ideológica que a personagem pode revestir, na medida em que constitui a força 

empreendedora da acção, o sujeito responsável por todo o processo que se equaciona. 

Um dos exemplos do modelo actancial apresentado por Greimas é precisamente o que 

se adequa ao marxismo, segundo o qual a dimensão histórica e social está intimamente 

associada ao sujeito da acção: 

Sujeito………Homem 

Objecto ……… Sociedade sem classes 

Destinador ……….História 

Destinatário …….. Humanidade 

Oponente ………… Classe burguesa 

Adjuvante ………… Classe operária (Greimas, apud Reis 1983: 360). 

 

Afeitos à narrativa por ter mais aceitação e poder chegar mais facilmente junto 

do público, veiculando a mensagem ideológica que se quer fazer passar, atribuem ao 

enquadramento histórico da diegese uma importância vital que não podia ser descurada, 

sob pena de perder verosimilhança. Procura, assim, projectar-se no universo ficcional 

tanto quanto possível a realidade social, mas não segundo “um simples alinhamento de 

factos vividos, mas dialecticamente, isto é, sentindo os factos em função do seu 

significado real de causa e efeito, de acção e reacção, por meio dos contrastes e 

consequente dramatização” (Ferreira, apud idem, 147). 

 A personagem (sujeito) será o principal elemento sobre o qual recai essa 

projecção histórica e que poderá ter a tal força narrativa e interventiva capaz de 

transformar o status quo. Imbuídas de determinadas características e valores, as 

personagens servem para denunciar situações e comprovar que o empenhamento e a 

solidariedade podem e devem existir. A sua dimensão psicológica, ao contrário do que 

se poderia pensar, interessa se estiver ao serviço da ideologia e for amplamente 

representativa de um sector social. Não se aceita a introspecção pura, isolada, fora do 

contexto exterior que leve à alienação do indivíduo. Observemos as palavras de Carlos 

de Oliveira:  
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A literatura que se pretende não pode fazer folha morta dos complexos 

individuais, mas não deve positivamente ficar-se por aí. […] A explicação do 

homem não pode ser feita, única e exclusivamente, através dos seus 

meandros e recessos íntimos, do seu capital psicológico. // O homem social, 

empenhado num jogo fabuloso de forças económicas e politicas, esmagado e 

faminto ou farto e enriquecido, o homem levado na torrente das puras forças 

sociais ou reagindo contra elas, o homem de tal mundo, mundo que foi 

legado para vivermos em comum – esse é que precisamos igualmente de 

considerar (Oliveira, apud idem, 155). 

 

O psicologismo é aceite pelos teóricos do Neo-Realismo, não como um fim em 

si mesmo, mas como parte integrante de um todo. Esta perspectiva distingue-os dos 

Presencistas que, como mais à frente veremos, advogam a interioridade absoluta das 

suas personagens.  

As preocupações com a colectividade são um dos eixos centrais da teoria 

literária neo-realista. No binómio indivíduo/sociedade, não há margem para dúvidas de 

que o segundo elemento é mais valorizado, na medida em que os problemas do primeiro 

só interessam se forem suficientemente representativos da colectividade. No entanto, 

este, dotado de individualidade própria, pode afastar-se do seu grupo de origem e agir 

por sua conta e risco. Não é forçoso que aja sempre de acordo com a maioria, pois esta 

discordância também serve um fim ideológico preciso. 

Contudo, é interessante notar que não é a personagem colectiva aquela que mais 

convém ao Neo-Realismo. Privilegiam-se os tipos, apesar dos riscos que esta 

personagem comporta: requer uma elaboração complexa, atendendo a que pode surgir 

pobre, simples, inverosímil e sem consistência, e implica uma dimensão simbólica, nem 

sempre facilmente conseguida. As razões da sua preferência prendem-se com o facto de 

os tipos serem “condicionados pela época e pelo lugar, pelo extracto social a que 

pertencem e pelas condições concretas da história dum país” (Lima, apud idem, 165). 

O espaço também é um elemento merecedor de algumas considerações por parte 

dos teóricos do Neo-Realismo. Não só pelo facto de contribuir para a verosimilhança da 

diegese como também por estar intimamente interligado aos restantes factores e ser 

suficientemente representativo de uma colectividade e ideologia. O espaço interessa, 

sobretudo, na sua dimensão social. Há um espaço próprio, com as suas especificidades, 

num determinado romance, que não poderia ser substituído por outro, porque só ele 
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pode servir de cenário para aquela acção, onde gravitam certas personagens 

enquadradas num tempo apropriado, com o intuito de provar que aquela colectividade 

precisa de uma transformação/revolução para que o mundo se torne mais justo e sem 

distinção de classes.  

   Enveredou-se na maioria dos casos pelo espaço rural, o que levantou questões 

de diversa natureza: a primazia do rural devia-se ao facto de se adequar melhor às 

tensões políticas, económicas e sociais que o Neo-Realismo queria denunciar e 

modificar. Mas vulgarmente era esse o cenário privilegiado pelas escolas e correntes 

anteriores que o apresentavam de forma que não era a desejável para o movimento em 

causa. Por isso, deu-se um tratamento cuidadoso e especial ao espaço rural, ao  recorrer-

-se a uma produção de pendor programático, com receio de que se caísse numa visão 

idílica desse cenário sem correspondência à realidade. 

 

 

 2. (Breve) Caracterização do Neo-Realismo português  

O Neo-Realismo surgiu em Portugal por volta de 1940, oficialmente em 1939, 

com a publicação da obra Gaibéus de Alves Redol, embora já estivesse a ser preparado 

desde os anos 30, graças, sobretudo, à acção do jornal O Diabo.  

Determinados condicionalismos históricos e sociais propiciaram o aparecimento 

de um movimento desta natureza. Carlos Reis e Massaud Moisés são unânimes em 

afirmar que a conjuntura económica, política e social interferiram na erupção do Neo-

Realismo, marcada pela instauração de governos ditatoriais (como o salazarismo em 

Portugal), as dificuldades económicas dos anos vinte e a II Guerra Mundial. Estes 

factores mais não foram do que a consequência de profundas transformações operadas 

em diversos sectores da sociedade, desde o século XIX, que culminaram de forma 

desastrosa na história da humanidade.  

   Deste modo, a literatura que agora aparece é fortemente empenhada, à 

semelhança do que se passava lá fora. Eram notórias as influências provenientes de 

outros países e continentes, nomeadamente da Europa e da América. A “importação” 

ideológica é, assim, fenómeno recorrente na nossa História da Literatura e explica-se 
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pelo facto de nos sentirmos isolados, devido à nossa condição geográfica, como no-lo 

afirma Carlos Reis: 

É justamente essa condição periférica que se deseja compensar pela via da 

importação cultural, neste caso com predilecção pelo realismo socialista 

soviético, pelo chamado realismo nordestino brasileiro e mesmo por alguma 

da ficção norte-americana dos anos 20 e 30 (Reis 2005:14).
3
 

 

A maior dificuldade sentida, logo à partida, pelos seguidores desta corrente 

prende-se com a escolha de um termo próprio para a designar. Vêm a lume expressões 

como realismo sociológico, realismo humanista e novo humanismo. Acaba por vingar a 

designação Neo-Realismo, quando aparece pela primeira vez num ensaio de Joaquim 

Namorado, publicado em O Diabo, de 31 de Dezembro de 1938, a denominação “vasto 

movimento neo-realista
4
 que cresce em todos os continentes”. Apesar de redutora, sabe-

se qual o seu significado no panorama da Literatura Portuguesa do século passado. 

Segundo Massaud Moisés, o manifesto fundador da escola do Neo-Realismo 

data de 1 Março de 1939, aquando da publicação do nº 34 da revista Sol Nascente. 

Aliás, muito contribui a imprensa da época para a difusão desta nova concepção de 

literatura. Destaquem-se outros periódicos e revistas, tais como Globo, Pensamento, 

Gleba, Ágora, Gládio, Outro Ritmo, Altitude, Manifesto, Vértice, para além do jornal 

anteriormente referido - O Diabo. 

É através da imprensa que se digladiam presencistas (obviamente, ligados à 

revista Presença) e seguidores do Neo-Realismo, entrando em combate duas 

perspectivas distintas da literatura, como atestam as palavras de Edmundo Bettencourt:  

Enquanto que o momento para a geração da Presença cria o interesse pelo 

homem concebido isoladamente no que possa representar do homem num 

plano especulativo, a hora da actual geração (a do Neo-Realismo) cria nesta o 

interesse pelo homem no seu conjunto, bem concretamente, com as 

inquietações e aspirações que são de todos, e alheio à preocupação da 

hierarquia de ideias ou sentimentos. (Bettencourt, apud Torres 1983: 22) 

                                                           
3 A expressão máxima do realismo socialista é a obra de Máximo Gorki que traduz as mundivivências de 

um sector da sociedade muito marcado pelo sofrimento e pela miséria. Do Brasil chegam ecos de uma 

literatura que procura reflectir as condições degradantes dos trabalhadores agrícolas e as explorações de 

que são vítimas, com nomes como Jorge Amado, José Lins do Rego ou Graciliano Ramos. De entre os 

autores mais sonantes de literatura americana refiram-se John Steinbeck, Ernest Hemingway, William 

Faulkner, cuja produção também se centrou em questões de ordem social. 

 
4
 Itálicos nossos. 
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Ou atentemos nas palavras de Álvaro Cunhal: 

 Nessa situação, duas principais posturas foram assumidas na criação 

artística. Consideravam uns a sua obra indiferente aos grandes e terríveis 

problemas que na época se colocavam ao povo português e ao mundo e 

tomavam como “tema” as suas cogitações e os seus problemas íntimos que 

explicitamente proclamavam alheios aos acontecimentos. Outros, apesar das 

dificuldades da clareza da mensagem dada a pressão e a censura, sentiam o 

impulso e a necessidade de nas suas obras abordarem problemas vivos e 

instantes do povo e do país (Cunhal 1996: 95). 

 

Opõem-se então duas concepções de literatura, a dos primeiros, defensores do 

conceito de “arte pela arte”, e a dos adeptos do Neo-Realismo, que preconizam uma arte 

interventiva, socialmente muito activa, a “arte social”. Acesas discussões e ataques 

pessoais terão sido publicados, confrontando-se duas gerações que trocam acusações 

entre si. Enquanto os presencistas são considerados egocêntricos, solitários e, diríamos 

até, cobardes, os outros ofendem-se, quando os rotulam com epítetos como fanáticos, 

dogmáticos e propagandistas. 
5
    

A José Régio, fundador da revista Presença, ser-lhe-iam apontados, tal como aos 

seus acérrimos colaboradores, outros vícios, tais como, encerrarem-se na torre de 

marfim, completamente alheios à realidade circundante, numa altura em que o país 

atravessava uma grave crise económica, política e social. No entanto, Joaquim 

Namorado elogiará o papel desse grupo, apresentando também alguns aspectos 

negativos:  

 a Presença liquidara de vez o academismo, a “literatice literária”, em que 

descambara quer certo simbolismo dessorado, quer um naturalismo 

invertebrado e sem informação. A Presença arvorara a bandeira de uma 

literatura viva, combatera pela liberdade da criação artística, derrubara tabus, 

destruíra preconceitos, trouxera ao seu público o convívio de Proust, de 

Joyce, de Thomas Mann, de Gide, opusera a uma realidade que não aceitava, 

o isolamento na torre de marfim, o “não vou por aí”, o individualismo, a 

introspecção, o subjectivismo e, como única verdade na arte, a predominância 

dos valores estéticos (Namorado, apud Torres 1983: 21) 

 

 Eram precisamente o isolamento, o individualismo, a introspecção, o 

subjectivismo, as excessivas preocupações estéticas que os arautos do Neo-realismo 

                                                           
5
 É sobejamente conhecida a polémica que envolveu José Régio e Álvaro Cunhal, que terá levado este a 

acusar o primeiro de só cuidar do seu umbigo, sofrer de umbicalismo, expressão genericamente aplicada a 

todo o grupo da Presença.  
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procuravam combater. E não é por acaso que - três anos após a fundação da Presença, - 

surgem vozes discordantes no interior da própria revista, que se afastam e aliam à nova 

geração que então se procurava afirmar.
6
 

 Ora, então, era imprescindível definir a ideologia subjacente ao novo 

movimento. Impunha-se discutir os ideais que estavam na base do movimento que agora 

se queria impor. Mas o preconceito contra a palavra ideologia era de tal natureza que, 

apenas em 1938, Álvaro Cunhal a defende num artigo de O Diabo, procurando despir o 

conceito de toda a carga pejorativa que lhe era atribuída.  

Assim, começavam a delinear-se os pressupostos filosóficos com os quais se 

identificavam e esbarraram, inevitavelmente, no marxismo-leninismo, ou seja, o 

materialismo dialéctico. Já nada deviam ao socialismo burguês de oitocentos, herança 

que categoricamente rejeitavam por a considerarem utópica, conservadora e anti-revolu-

cionária. Citemos, a este propósito, as palavras de Fernando Namora, no prefácio do seu 

livro Casa da Malta: 

(…) verificou-se que, no seu primeiro estádio, o novo humanismo pôs de 

lado as personagens burguesas, o cenário burguês, todo o farto e belo mundo 

de agruras sentimentais, dos problemas mundanos de consciência individual, 

da arte como divertimento, da arte delicada e irresponsável, numa pressa de 

reabilitar as camadas sociais até aí mal prezadas pela literatura (Namora 

1988:17). 

 

Defendia-se uma literatura interventiva, com um papel reivindicador, que 

combatia a indiferença do artista e procurava denunciar as injustiças e desigualdades 

sociais, resguardando os interesses da classe trabalhadora, explorada e mais 

desfavorecida nas sociedades onde imperava o capitalismo. Leiamos as seguintes 

palavras de Joel Serrão: 

O que, em suma, se pretendia era abrir, ou ajudar a abrir, os olhos que 

estavam cegos para as realidades circundantes, apontá-las a dedo, denunciá-

las, detectar nelas o que poderia ser considerado como sinal ou justificação de 

esperança. O neo-realismo foi a forma literária e ideológica em que se vazou 

o projecto interpessoal de uma geração que considerou como seu dever 

primeiro intervir, pelo modo que lhe era possível, no aceleramento de um 

processo histórico considerado, aliás, irreversível e fatal (Serrão 1972:29). 

 

                                                           
6
 Numa carta aberta à direcção da revista, em 1930, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca e Edmundo 

Bettencourt insurgem-se contra as imposições e o rumo que o grupo da Presença tomava.  
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Com uma ideologia bem vincada, os autores de pendor neo-realista debatiam-se 

com a velha questão conteúdo e forma. Privilegiar o conteúdo em detrimento da forma? 

Ou procurar conciliar as duas componentes, sem sobrevalorizar uma mais que a outra? 

Podemos, com toda a certeza, afirmar que há autores e obras cuja principal preocupação 

era a mensagem que veiculavam, enquanto outros não descuravam a componente 

discursiva e estética dos seus textos. 

Como elemento pertencente ao primeiro grupo, lembremos, a título de exemplo, 

Alves Redol que, no limiar do seu livro Gaibéus afirma que a sua obra seria apenas “um 

documentário humano fixado no Ribatejo” (Redol 1989: 31). Ou, então, Soeiro Pereira 

Gomes ou, ainda, Manuel Tiago. 

Contudo, autores houve como Carlos de Oliveira, Fernando Namora, Mário 

Dionísio e Manuel da Fonseca que, sem renegar os postulados ideológicos do Neo-

Realismo, velaram pela componente artística das suas obras.  

Por isso, facilmente se adivinha o conflito existente no interior do próprio 

movimento. Inúmeros estudos e ensaios vieram a lume numa tentativa de esclarecer o 

que se julgava ser o Neo-Realismo, porque, se unanimemente se considerava o 

materialismo dialéctico como o seu fundamento teórico, o entendimento que dele 

faziam não era o mesmo.  

As discussões que se seguiram a propósito da primazia da forma e do conteúdo 

permitem-nos estabelecer, com algumas reservas, duas fases para o Neo-Realismo em 

Portugal, sendo considerada os finais de 1940 ou os princípios da década seguinte a 

baliza da primeira fase. Alexandre Pinheiro Torres fundamenta esta divisão da seguinte 

forma: 

(…) a primeira fase seria a de assentamento de posições teóricas, 

inclusivamente o período em que foi necessário decretar que o desprezo da 

forma não poderia constituir-se em plataforma estética aceitável, mesmo a 

curto prazo, para o Neo-Realismo. A verdade é esta: se alguém tão eminente 

como Alves Redol inaugurava o novo Movimento com um livro como 

Gaibéus onde se estatui, preto no branco, que “não pretende ficar na literatura 

como obra de arte”, declaração que, já se viu, reiterava uma outra de Jorge 

Amado expendida em 1933, alguém deveria acordar escritores assim 

“polémicos” para a realidade insofismável de que, para uma obra pertencer à 

Literatura, precisaria de nela haver a procura duma forma que possuísse 

significado por si própria (Torres 1983:17). 
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Mário Dionísio, um dos grandes teorizadores, rejeita compartimentar o Neo-

Realismo em duas fases, mas fala-nos, segundo Massaud Moisés, de “uma fase heróica 

e uma fase de realismo crítico, correspondentes, pouco mais, pouco menos, às duas 

fases que não poucos críticos enxergavam no movimento neo-realista” (Moisés 2002: 

287).   

De qualquer dos modos, parece aceitável referirmo-nos a uma evolução no 

interior do movimento, marcado por um período inicial de maior hegemonia e 

empenhamento, sucedendo-lhe um outro menos aguerrido a alternar com outras 

correntes estéticas, para novamente ganhar fôlego na área da militância, por volta da 

década de 60, com a crise do salazarismo instalada em Portugal. 

Não podemos deixar de mencionar aquele que é considerado o expoente máximo 

do Neo-Realismo no nosso país – Carlos de Oliveira. O seu mérito advém da qualidade 

dos seus textos, revistos e alterados de edição para edição, e do facto de conseguir 

demarcar-se das malhas apertadas do programa neo-realista sem o renegar.  

Inicia o seu percurso na poesia, publicando na colecção Novo Cancioneiro, mas 

concilia narrativa e lírica ao longo da sua carreira de escritor, de tal modo que “um 

outro paralelo muitas vezes se verifique na sua obra: o dos temas liricamente elaborados 

e projectados também nos romances” (Reis 1996:20). 

De entre a sua produção ficcional, o romance que merece maior destaque é Uma 

Abelha na Chuva, publicado pela primeira vez em 1953 e refundido em 1969, aquando 

da sua 4ª edição. A obra não renega o vínculo que o seu autor mantém com o Neo-

Realismo, mas afirma-se pelos processos técnico-formais utilizados, que aparentemente 

contrariam as premissas neo-realistas.  

Por volta de 1955, a crise instala-se no seio deste movimento literário. Carlos 

Reis apontar-nos-á os três factores que a condicionaram: 

Primeiro: a sobrevivência do salazarismo, depois de 1945, isto é, depois da 

vitória dos Aliados, triunfo que, contrariamente àquilo que a oposição 

antifascista portuguesa esperava, não arrastou o colapso da ditadura. 

Segundo: a persistência de estrangulamentos comunicativos nunca 

resolvidos, desde as primícias do Neo-Realismo, num cenário cultural em que 

o analfabetismo atingia ainda parcelas vastíssimas da população portuguesa 

(40 a 50% dessa população, em 1957), particularmente daquela o 

campesinato, que deveria ser o destinatário primeiro da mensagem neo-

realista; ao mesmo tempo, a vigência da censura prévia, bem como a de 

mecanismo de intimidação e de dissuasão, tornavam muito problemática, 
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naquele contexto político, a circulação de uma produção literária de fundo 

ideológico marxista. Terceira factor de crise ideológica e literária do Neo-

Realismo: as tensões internas vividas pelo movimento comunista, na 

sequência do XX Congresso do Partido Comunista, em 1956, no qual foi feita 

a denúncia dos erros de Estaline (Reis 2005: 27- 28). 

 

Deste modo, facilmente se conclui que o Neo-Realismo entrou em ruptura ao 

tomar consciência de que não era possível alterar o que quer que fosse apenas com 

literatura. Quando muito, esta apenas servia para alertar para os males da sociedade, 

mas por si só nada podia fazer contra a violência, a repressão, as desigualdades sociais 

ou a falta de tolerância do nosso país. Por isso, a literatura afastava-se cada vez mais da 

doutrina defendida pelos neo-realistas e enveredava por outras vias e formas de 

expressão artística.  

 

 3. Manuel da Fonseca e o Neo-Realismo 

 

 Nascido no seio da planície alentejana, no ano de 1911, nunca conseguirá 

dissociar-se completamente desse espaço, apesar de se ter mudado muito cedo para 

Lisboa. É o Alentejo o cenário privilegiado nos seus textos, tanto líricos como 

narrativos, e que condiciona a sua concepção de vida ligada à arte. 

 Associado desde logo ao Neo-Realismo, inicia o seu percurso como escritor ao 

publicar uma colectânea de poemas intitulada Rosa dos Ventos (1940) e, logo em 1941, 

integra o grupo do Novo Cancioneiro (colecção de dez livros de poesia), conjuntamente 

com Fernando Namora, Mário Dionísio, João José Cochofel, Joaquim Namorado, 

Álvaro Feijó, Carlos de Oliveira, Sidónio Muralha, Francisco José Tenreiro e Políbio 

Gomes dos Santos, contribuindo com o seu segundo livro de poemas – Planícies. 

Encontramos, nesses seus poemas, as temáticas mais vinculadas ao Neo-

Realismo, como a terra e as suas gentes, perspectivando o homem numa dinâmica 

social, ainda que, aparentemente, surja individualizado. Escutamos, por exemplo, 

(porque Manuel da Fonseca escutou) a voz do maltês, identidade adoptada pelo sujeito 

lírico, que orgulhosamente se assume como tal, sem complexos de inferioridade, apesar 

das desigualdades sociais: 
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 (…) 

 E a filha do lavrador, 

 que era uma moça perfeita, 

 ficou a olhar de gosto 

a minha manta rasgada 

e o meu fato de maltês. 

E com licença do pai,  

Estendeu-me um canto de pão 

com azeitonas maduras. 

Não aceitei como esmola; 

antes roubar que pedir: 

paguei com a melhor história 

da minha vida sem rumo. 

Foi uma paga de rei. 

Prà filha do lavrador,  

tinha muito mais valia 

a história que lhe contei 

que o trigo do seu celeiro (Fonseca 1988: 73). 

  

 De igual modo, escutamos a voz de inúmeras figuras humanas que desfilam nos 

seus versos e que curiosamente são plasmados para a sua ficção, desde a Maria 

Campaniça, o Tóino, o Jacinto Baleizão, o Zé Cardo, o Zé Limão, a Rosa Charneca, a 

Mariazinha Santos, a Nena, o António Valmorim, o Senhor António, o Francisco 

Charrua, o Zé Gaio, o Julinho, o Zé Jacinto, o Manuel da Água, a Marianita, notando-se 

uma preferência pelos grupos sociais mais desprotegidos, na medida em que estas 

figuras representam a colectividade a que pertencem. Lamenta a resignação desses 

homens e dessas mulheres que vivem conformadamente o seu destino, vítimas do 

“progresso” e dos condicionalismos sócio-económicos. 
7
 

  Para além de denunciar o mal-estar social, assistimos, ainda, nos seus Poemas 

Dispersos, ao incitamento à revolta, numa clara ligação aos princípios defendidos pelo 

marxismo, acreditando na força transformadora do homem: 

 

Acorda, amigo, 

liberta-te dessa paz podre de milagre 

que existe 

apenas na tua imaginação. 

Abre os olhos e olha, 

abre os braços e luta! 

Amigo, 

antes da morte vir 

nasce de vez para a vida (Fonseca 1988: 152).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           
7
 Poder-se-ão estabelecer alguns pontos de contacto entre a obra de Manuel da Fonseca e José Rodrigues 

Miguéis. Cf., a propósito, Os Marginalizados e(m) O Pão não Cai do Céu de José Rodrigues Miguéis 

(Loureiro 2008). 
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 Interessante será notar que o Alentejo e as suas agruras voltarão a estar presentes 

nos seus contos e romances, surgindo muitas das figuras que haviam passado pelas suas 

poesias. São “gente de família ou conhecida” (Fonseca 1982
a
: 14).   

Destaque-se o seu romance Seara de Vento que, para além de não fugir às 

premissas ideológicas do Neo-Realismo, apresenta de forma original e criativa a vida 

difícil de quem vive no limiar da miséria, recorrendo à metáfora do vento, personagem 

da acção, para salientar a agressão e hostilidade da classe dominante sobre os 

explorados.   

Procura, depois, demarcar-se de uma retórica ideológica muito vincada, 

sobretudo aquela que está presente na sua ficção, nos volumes Aldeia Nova (contos), 

Cerromaior (romance) e Seara de Vento (romance), cujo conteúdo privilegia as 

temáticas da “opressão a que as personagens eram submetidas, a relevância de espaços 

agrestes, acentuando essa opressão, a violência de conflitos económicos e de 

confrontações interclassistas, a representação de cenários rurais de latifúndio” (Reis, 

2005:18), neste caso, alentejanos, que “valorizavam o estímulo à revolta e à libertação 

do homem explorado” (Idem, ibidem). 

Envereda, então, por outros processos e temas, definindo-se como alguém que 

superou o Neo-Realismo, mas a quem colaram o rótulo de neo-realista. Reconhece, 

ainda, a sua faceta contestatária e incómoda que o afastou do círculo mais erudito da 

capital e que lhe poderia trazer algum proteccionismo. Por isso, não vive unicamente da 

sua produção escrita (outros ofícios teve ligados à indústria, comércio e publicidade), 

mas é no reino das letras que se notabiliza e imortaliza.    

 

 4. O tema da aceitação social nos contos "A Torre da Má hora" e "Um 

Nosso Semelhante" 

  4.1 O conto “A Torre da Má Hora” 

 O conto em análise, “A Torre da Má Hora”, da autoria de Manuel da Fonseca, 

pertence a uma colectânea de contos intitulada Aldeia Nova, publicada pela primeira vez 

em 1942. 
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Sem se descurar a questão estética, é notória, neste conto, a preocupação temática de 

pendor social. Os diferentes níveis diegéticos articulam-se entre si de forma a deixar 

passar uma moralidade. As personagens são sabiamente seleccionadas para o efeito 

pretendido. O narrador toma o partido do protagonista e o indivíduo apenas existe, na 

medida em que representa a classe – pressuposto teórico do Neo-Realismo. O espaço 

privilegiado tem grande carga simbólica e o tempo expressa determinados significados. 

As personagens não surgem de forma inocente, parecem estar ao serviço de uma 

ideologia: a arte deve contribuir para a tomada de consciência de uma determinada 

realidade, com o intuito de promover a justiça social. 

   4.1.1 A Acção 

Logo à partida, convém referir que a história do conto não contém uma acção 

única e a diversidade de níveis diegéticos contribui para o enriquecimento de uma 

narrativa com esta dimensão. A que surge em primeiro lugar gira à volta de Campanelo, 

contador de histórias, que consegue à noite, no largo, manter em suspense o seu 

auditório, maioritariamente constituído por crianças. Há-de servir apenas de moldura à 

acção principal. 

Uma segunda surge relacionada com o conto tradicional “A Torre da Má Hora”, 

uma história de coragem (ou falta dela), cujo protagonista enfrenta vários obstáculos, 

nunca olhando para trás (olhar para trás era sinal de medo), para resgatar uma menina. 

Serve de contraponto para atestar a valentia do protagonista da história.  

Uma terceira contém propriamente uma intriga por apresentar “uma série de 

eventos encadeados de forma casual e encerrados com um desenlace irreversível” (Reis 

1996: 63). Trata-se da acção principal por ser aquela a que é prestada mais atenção, 

estando as restantes ao serviço desta. 

 A intriga prende-se com a vida de um menino (referido como o “menino do bibe 

preto”), proveniente de uma família economicamente desfavorecida e que é segregado 

pelos vizinhos e habitantes da sua vila. Quando os pais exigiam aos outros meninos que 

se afastassem dele, ele reagia violentamente, corria-os à pedrada. Certo dia, uma 

senhora repreendeu-o pelo seu comportamento e o rapazinho olhou-a com um ar de 

desafio. A Chica Nora não agradou aquela atitude e esbofeteou-o, mas ele não ficou sem 

resposta: apedrejou também a senhora, atingindo-a na testa. Aflito, correu para casa a 
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contar ao avô e este saiu em sua defesa, enfrentando Jacinto Nora e ameaçando-o se 

algum mal fizesse ao neto. Ninguém foi capaz de fazer mal ao menino e ele sentiu-se 

muito orgulhoso do seu avô por o ter protegido.  

Uma explicação pode ser adiantada para apenas uma acção, a principal, surgir 

com intriga: esta é a que se valoriza mais porque apresenta o conflito bem patente entre 

as personagens, conflito que leva a que o protagonista (menino do bibe preto), 

pertencente ao grupo dos desfavorecidos, consiga vencer e enfrentar aqueles que o 

hostilizam por não calar a sua revolta. Por isso, pretende o narrador ver essa acção bem 

resolvida e com um desenlace irreversível para que não restem dúvidas de que é 

necessário enfrentar as situações e proscrever a resignação.  

Somente a este nível é possível aplicarmos a estrutura actancial de Greimas 

(Greimas, apud Soares 2003: 11-12), obtendo o seguinte esquema: 

Sujeito O menino  

Objecto Aceitação social 

Destinador A segregação de que se sente vítima 

Destinatário O menino e o avô (avó), numa primeira 

instância, mas, sobretudo, a classe social 

mais desfavorecida. 

Adjuvantes Avô, quando intimida Jacinto Nora 

Oponentes Habitantes da vila 

 

 Ao aplicarmos o modelo de Courtès (Courtès 1979:13), constatamos que na 

prova qualificadora se parte de uma situação inicial de falta ou desequilíbrio, pois o 

menino é marginalizado pelos habitantes da vila, tentando a todo o custo integrar-se. A 

prova decisiva consiste em enfrentar e agredir Chica Nora, saindo o avô em sua defesa. 

A prova glorificadora dá-se no momento em que a tensão se resolve e aquela família 

consegue impor-se na vila (situação de equilíbrio, pelo menos temporário).

 Segundo Cristina Macário Lopes (Lopes 1987:44), na linha de Larivaille, a 

dinâmica da narrativa apresenta cinco fases. No estado inicial, o menino é 

marginalizado pela sociedade. A perturbação consiste em contar as suas aventuras aos 

meninos para ser socialmente aceite. A transformação ocorre quando provoca e agride 

Chica Nora. A resolução, neste caso, consiste em o avô ameaçar Chica Nora, apoiando 
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o neto. No estado final, o menino, representante de uma classe, sai vitorioso fazendo-se 

respeitar naquele meio. 

 

   4.1.2 O Espaço  

Ao longo do conto, surgem vários espaços físicos, incidindo essencialmente toda 

a acção sobre um deles: o largo. O largo é o local de convívio e de grande importância 

para a população da vila. É o espaço de comunicação e divertimento. Como diria o 

próprio autor, num outro conto intitulado “O Largo”, “Antigamente, o Largo era o 

centro do mundo” (Fonseca 1982
b
: 23). É lá que Campanelo conta às crianças as suas 

histórias – “sentado no lancil do largo” (Fonseca 2001: 89) -, e o “menino do bibe 

preto” partilhas as suas aventuras com os companheiros. 

Mas não só. Para o protagonista, este espaço também tem significados 

antagónicos: é sinónimo de exclusão, porque as mães não permitem que os seus filhos 

brinquem com ele; mas, por outro lado, é lá que ele procura afirmar-se ao desafiar e 

agredir Chica Nora, saindo vitorioso. Trata-se, obviamente, de um cenário de tensões e 

conflitos, deixando transparecer a ambiência social, que é nitidamente privilegiada por 

ter mais significado ideológico.  

Outros locais são referidos, como por exemplo: estradas e caminhos velhos ao 

redor da vila, as vinhas, os barrancos, “atalhos e matos”, campos, “o rés das terras”, 

“rua acima”, a casa dos avós, no “cerro” e “à porta” da casa de Jacinto Nora, mas há 

dois espaços físicos que atingem especial dimensão. Trata-se da planície e das muralhas 

do castelo.  

As muralhas do castelo, aonde o menino sobe para descansar e ver as terras “por 

onde os pais haviam partido” (Idem, 93), remontam ao período da História em que a 

sociedade está fortemente estratificada e são pertença da classe social mais privilegiada. 

Por isso, tem implicações ideológicas, na medida em que se associam ao poder, fonte de 

opressão sobre os mais pobres. E é de lá que ele vê as planícies que percorre nas suas 

brincadeiras de criança, mas que os outros meninos não conseguem acompanhar. Por 

oposição ao castelo (associado à verticalidade), este espaço é símbolo de 

horizontalidade e liberdade, sem barreiras ou constrangimentos de qualquer ordem. Não 

seria esse o objectivo da estética neo-realista?    
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E o espaço psicológico também não é menosprezado, pois a “zona interior” do 

menino ocorre em vários momentos, ao termos acesso aos seus desejos, sonhos e 

pensamentos.  

(…) O bibe preto era, para ele, o luto de três mortes. E desta tristeza que se ia 

desvanecendo, mas às vezes voltava tão sentida que o deixava desorientado 

como uma pedrada na cabeça, tirava forças para correr mais que todos os 

rapazes do largo (Idem, ibidem). 

 

Esta passagem ajuda a compreender o comportamento do protagonista e explica-

nos o motivo pelo qual é referido apenas pela indumentária que veste. Carrega consigo 

um fardo demasiado pesado, o afastamento dos pais e morte do irmão, tornando-se no 

“menino do bibe preto”. É interessante verificar o carácter antagónico da expressão. Se, 

por um lado, o bibe nos remete para a infância (aspecto positivo) e acentua a sua 

fragilidade e pureza, o adjectivo “preto” dá-lhe uma conotação negativa. É a cor do luto, 

do sofrimento, da falta de esperança. O facto de não ter nome próprio parece anular a 

sua individualidade e o seu drama pessoal para acentuar a representatividade da 

personagem, utilizada para pôr em destaque os desprotegidos, carenciados e vítimas de 

opressão tal como os outros. No entanto, afasta-se dessa concepção, na medida em que 

luta e não se resigna, procurando aceitação e justiça social.  

 

  4.1.3 O tempo 

 

 O espaço e o tempo congregam-se para conferirem solidez ao universo da 

diegese. Opta-se por um cenário provinciano, onde os conflitos sociais são mais 

notórios, com uma acção a decorrer nas primeiras décadas do século XX, reportando-se 

aos anos 20 e 30 – tempo da escrita. Assim se cumpria mais uma das premissas do Neo-

Realismo: trazer para a literatura os problemas do seu tempo.  

 E curiosamente toda a acção principal depende de um processo analéptico a que 

o narrador recorre, confundindo-se, muitas vezes, a sua voz com a do protagonista. É 

através da memória do rapazinho, que recorda toda a sua infância, que nos são 

facultados os dados para uma posterior análise (as razões dos seus desgostos, a causa do 

seu comportamento rebelde, as tensões e relações conflituosas). Saliente-se que a 
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temática da infância traduz não só a emotividade e conflitos de um menino amargurado, 

mas assegura um processo de significação ideológica. Senão, vejamos. Logicamente 

que nos comovemos e tomamos o partido daquele menino que a todos agride, quando 

não consegue lidar com a opressão. E é aí que a sua emotividade aparece 

intrinsecamente ligada a uma explicação ideológica. Ele reage perante um mundo cruel, 

injusto e opressor. Pode não optar pela melhor forma de o combater, mas reage.  

 O narrador não segue, então, a ordem cronológica para apresentar os 

acontecimentos, pois a história de Campanelo é interrompida para dar lugar a uma 

analepse. O menino recorda o seu passado e o episódio com Chica Nora. Depois, 

retoma-se a história de Campanelo.  

Desde o início, a noite é o tempo escolhido por Campanelo para contar as suas 

histórias. Simboliza o tempo das conspirações e o regresso ao indeterminado, o que 

adensa ainda mais o mistério, o suspense pretendido pelo contador de histórias. Esta é 

uma forma de manter o público atento. Mas não só. É a imagem do inconsciente do 

rapazinho, que se projecta na personagem do conto infantil. 

Podemos, então, afirmar que existem tantos tempos quantos os níveis diegéticos: 

o primeiro decorre numa noite, ao serão, e correspondente ao presente em que 

Campanelo conta uma história às crianças; um segundo remete-nos para um tempo 

indeterminado, do qual só temos pequenas passagens ou referências, tem a ver com o 

conto tradicional “A Torre da Má Hora” que Campanelo narra; e um terceiro 

corresponde à infância do menino, sem “balizas” temporais bem definidas, que é 

recordado naquela noite (passado).  

Encontramos a isocronia nos diálogos, ao procurar conceder ao tempo do 

discurso uma duração idêntica à da história. Isto verifica-se em duas situações: na 

reacção do avô em relação à família Nora e na narrativa de Campanelo. Na realidade, a 

primeira corresponde a um momento de grande tensão em que, pela primeira vez, 

conseguem afirmar-se e fazer-se respeitar numa vila onde todos os discriminam; a 

segunda serve, por um lado, para criar o mistério à volta da história, despertando o 

interesse das crianças, e, além disso, para realçar a braveza, coragem e ousadia do 

menino, que se identifica e suplanta o herói da história da “Torre da Má Hora”.  
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   4.1.4 As Personagens 

 As personagens são os agentes fundamentais da narrativa à volta das quais gira a 

acção, com um papel mais activo ou mais passivo, mas imprescindível no universo 

diegético. Ora, neste caso, cabe o papel principal ao menino por ser aquele a quem é 

dedicada mais atenção no universo diegético e por protagonizar as peripécias da acção 

principal. Não será por mero acaso que tal sucede. Obviamente que se poderá fazer uma 

leitura à luz da estética neo-realista. 

 Sabemos que se trata de uma criança que escuta atentamente as histórias de 

Campanelo e que, tal como os outros meninos, “cresceu ao deus-dará” (Idem, 90). Não 

tem nome próprio, é designado pela expressão “rapazinho do bibe preto” (Idem, 

ibidem). A indumentária diz muito do seu carácter. Está de luto pelo irmão que morreu 

e pelos pais que partiram. 

Vive com os avós e sente-se desprotegido num ambiente em que é 

marginalizado: as mulheres chamavam os filhos: “Que fossem [os meninos da sua 

idade] para outro lado, que não os queriam com ele” (Idem, 93- 94). 

Torna-se um menino agressivo, uma vez que lida com as contrariedades, 

correndo os outros meninos “à pedrada”(p.94), até a própria Chica Nora, no momento 

em que esta o esbofeteia. A pedra é a arma utilizada pelo menino para se defender e 

dominar as outras crianças. A sua ambiguidade reside em simbolizar ao mesmo tempo o 

instrumento de justiça e de opressão, a defesa e a conquista.   

O seu espírito aventureiro, aguçado pela sua curiosidade, evidencia-se no texto 

em algumas passagens: “Corria, corria, e não se cansava. E descobria coisas tão novas e 

extraordinárias que nem tinha tempo de pensar, e quase sempre a noite lhe caía em 

cima, de surpresa, com a vila a grande distância” (Idem, 92). 

Essa sua faceta era explorada por ele, porque procurava obter a aceitação dos 

outros, gabando-se das suas aventuras:  

- Descobri um sítio!  

Todos faziam perguntas, rodeavam-no cheios de interesse. Alguns tiravam as 

mãos dos bolsos num jeito de expectativa. (Idem, ibidem)  

 

Revela altivez em diferentes momentos da narrativa. Não lida muito bem com a 

segregação, mas não se resigna e vinga-se, recorrendo à violência quando é violentado. 



34 
 

Aliás, o que o distingue dos outros meninos é a força, a coragem e a agressividade. Não 

se torna num ser alienado, subjugado perante os condicionalismos da vida que tem. Age 

imbuído do espírito revolucionário com intenção de modificar o status quo.  

Apesar de se tratar de um conto, uma narrativa breve, o protagonista surge com 

densidade psicológica. Temos acesso aos seus pensamentos. Sabemos que se sente 

sozinho, por ter sido abandonado pelos pais, pela morte do irmão e pela segregação de 

que é vítima: “Só quando o entardecer levou a trovoada e os longes, viu que estava 

sozinho” (Idem, 91- 92). 

 No dia do incidente com Chica Nora, vive um conflito interior. Sente “dó pela 

mulher”, mas simultaneamente sabe que não é aceite: “os moços que não queriam 

brincar com ele, e a bofetada, e a bofetada!” (Idem, 94). 

Este dilema que a personagem vive e ao qual o leitor tem acesso confere-lhe 

profundidade, aproximando-a da personagem redonda. Mas a valorização psicológica da 

personagem não impede que seja detentora de determinados traços representativos de 

uma colectividade, tornando-se, concomitantemente, personagem tipo.  

No final, sente-se orgulhoso do seu avô por ter interferido e solucionado o 

conflito com a família Nora. A capacidade de reacção do avô surpreendeu-o, de tal 

forma que se tornou no “único ente vivo, no mundo” (Idem, 95). A figura do avô 

assume grande importância no momento em que tem de enfrentar a família Nora por ter 

apedrejado Chica. É descrito pelo narrador como sendo “velho”, “alto” e com “aqueles 

olhos fixos e fundos e o rosto tão marcado de dureza como se fosse de pedra” (Idem, 

Ibidem). É um avô protector e corajoso que, apesar da sua idade, ameaça Chico Nora 

(homem “alto e forte, a barba cerrada, a camisa aberta no peito abaulado” (Idem, 

ibidem), se tocar no seu neto. 

Ensina o neto a ser forte, a enfrentar os problemas com coragem: “Levanta a 

cabeça e não chores!” (Idem, 94). Representa a típica mentalidade masculina que 

considera que os homens não devem dar a conhecer as suas fragilidades, porque 

acrescenta ainda: “- Um homem nunca chora!” (Idem, ibidem). 

Pela sua actuação, revela ter um carácter firme e interventivo de alguém que já 

sofreu “na pele” as agruras da vida e que se insurge, pois já nada tem a perder. 
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Campanelo surge na diegese como contador de histórias, entretém as crianças à 

noite, no largo da vila. É “debaixo das estrelas” (elemento recorrente no início e no fim 

da narrativa) que conta as suas histórias que se projectam no inconsciente de todos 

aqueles meninos que atentamente o escutam. Domina as técnicas do suspense, utilizadas 

para manter o seu auditório atento, como comprovam as expressões: “Os olhos das 

crianças abrem um silêncio tão grande …”; “vai tudo vagaroso, sem pressas”; “Aos 

olhos e ouvidos abertos, Campanelo demora as sílabas”; “…alonga a voz” (Idem, 89-

90). Mas a sua finalidade é introduzir uma história de medo e opressão (A Torre da Má 

Hora) que servirá para pôr em destaque o menino (e o seu avô), porque é sempre 

estabelecido um paralelismo entre eles e os protagonistas do conto tradicional contado 

por Campanelo, sobrevalorizando-os em relação a estes. A Torre da Má Hora está 

intimamente ligada ao perigo. Quem for lá e voltar, assume o papel de herói, pois 

significa que dominou os seus medos, ultrapassou os obstáculos e é exemplo de 

coragem. É, por isso, que o menino afirma: “…meu avô foi lá e voltou!...” (Idem, 96). E 

o próprio Campanelo conclui também acerca do rapazinho: “…tu és como o teu avô: 

hás-de ir e voltar da Torre da Má Hora” (Idem, ibidem). 

  As restantes personagens são o pulsar da colectividade. Se parecem a 

determinado momento agir por um impulso próprio, logo compreendemos que mais não 

fazem do que tipificar o comportamento das suas gentes. Desde o Tóino aos restantes 

meninos, que são iguais ao protagonista excepto na coragem, todos representam um 

sector da sociedade que vive sem condições mas completamente alienado e conformado, 

sem nada fazer perante o que consideram inevitável. O mesmo se passa com Chica, 

Jacinto Nora e a avó, que já adultos, ensinam a resignação e o conformismo e não 

entendem a atitude combativa do rapazinho do bibe preto.  

  

   4.1.5 O Processo narrativo 

 Trata-se de um narrador heterodiegético, que não é personagem na acção, 

utilizando pois um discurso de 3ª pessoa. 

 Simultaneamente, o narrador é subjectivo, pois não se limita a narrar. A sua 

ingerência é notória em determinadas passagens pelos comentários que tece. Toma o 

partido do menino, como comprova a seguinte passagem:  



36 
 

Como o menino das falas de Campanelo, ele era o que a sorte e a sua vontade 

queriam. Mas sempre tão para lá de onde as suas pequenas forças davam que, 

ansiado de correr, só descansava jogando os olhos de cima das muralhas do 

castelo, pelo raso das terras, para o lado por onde os pais haviam partido… 

(Idem, 93) 

 

 Privilegia-se a focalização omnisciente, uma vez que o narrador domina todo o 

universo diegético, controlando e manipulando os acontecimentos relatados, as 

personagens, o tempo e o espaço em que a acção ocorre. Por isso, coloca-se numa 

posição transcendental, resumindo a acção e seleccionando os momentos que considera 

mais importantes. 

 No entanto, também encontramos excertos de focalização interna quando adopta 

a perspectiva de uma personagem, por exemplo, a do menino, no momento da analepse. 

É, pois, pelos seus olhos que nos é apresentada a narrativa: 

E vem-lhe à ideia – só agora, depois de tanta vez ouvir o Campanelo – que a 

sua vida é tal qual como a do menino que não tinha pai nem mãe e ia sozinho 

pelo mundo. Parece-lhe que outra voz lhe está soprando ao ouvido um cicio 

triste e lento… (Idem, 90). 

                        

   4.1.6 Intertextualidades 

O conto em análise apresenta o mesmo título, “A Torre da Má Hora”, que o 

conto tradicional, recolhido por Consiglieri Pedroso. Estaremos em presença do 

fenómeno da intertextualidade, que não se restringe apenas ao título. 

Facilmente se identifica o rapazinho do “bibe preto” com o menino do conto 

tradicional, pois ambos são protagonistas das histórias, jovens, postos à prova, que 

enfrentam corajosamente os diferentes obstáculos. São exemplos de audácia, num meio 

onde à partida parecem estar em desvantagem. O rapazinho do “bibe preto” desafia a 

autoridade dos habitantes da vila, olhando nos olhos Chica Nora e agredindo-a com uma 

pedra. O menino do texto de Consiglieri, terceiro irmão, desobedece à temível velha ao 

não enrolar o cabelo à volta do pescoço do leão e do cavalo, envolvendo-se também 

numa luta com ela. Ambos saem vitoriosos. No primeiro caso, o protagonista é 

adjuvado pelo avô e, no segundo, pelos dois animais.   

Embora os seus propósitos sejam aparentemente diferentes (o primeiro quer 

vingar-se e o segundo ir e regressar da Torre da Má Hora, para além de resgatar os 
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irmãos), os dois têm algo em comum: afirmarem-se para conseguirem aceitação social. 

É a forma que encontram para se integrarem no meio. No entanto, no conto de Manuel 

da Fonseca, essa necessidade é muito mais premente, pois o protagonista chega a ser 

hostilizado e segregado. 

É interessante notar que a violência e a ameaça são uma constante nas duas 

narrativas. O rapazinho do “bibe preto” agredia frequentemente os outros meninos à 

pedrada e o seu avô, para o defender, intimida Jacinto Nora. O mesmo sucede no conto 

tradicional. Os três irmãos envolvem-se em lutas com a velha e o terceiro ameaça-a para 

saber do paradeiro dos outros dois. Depois, enterram-na viva. 

Contudo, também há pontos em que os textos se distanciam. Os protagonistas 

provêm de meios completamente diferentes. Os três irmãos têm cavalos, leões e 

dinheiro para partir à aventura, enquanto as proezas da personagem principal do conto 

de autor se limitam a calcorrear as imediações da vila, porque pertence a um mundo 

economicamente mais desfavorecido. Este tem um fadário bem triste, marcado pela 

exclusão social, pela partida dos pais e morte do irmão.  

E será esta a explicação para que assistamos a um fenómeno deveras 

interessante: Campanelo, no conto de Manuel da Fonseca, também narra às crianças da 

vila o conto tradicional “A Torre da Má Hora”. É assim que a acção inicia. No entanto, 

subverte o texto tradicional. É o próprio narrador que afirma: “ E Campanelo, sem 

desfitar o rapazinho do bibe preto, acaba a história de outro modo” (Idem, 96). A 

história termina mal, com o herói preso a correntes, ao contrário da versão mais antiga, 

para além de introduzir outros dados (uma menina, um gigante, quem olhasse para trás 

ficaria transformado em estátua de pedra). Trata-se de uma alteração propositada.  

A introdução desta história tradicional no conto de Manuel da Fonseca e a 

consequente alteração explica-se pelo facto de se procurar sobrevalorizar a supremacia 

do nosso herói, pois é ele próprio quem se compara diversas vezes com o menino da 

história de Campanelo, para no final concluir que ele teria ido e voltado da Torre da Má 

Hora, ou seja, ele é que é o verdadeiramente corajoso. Assim, a sua história termina 

com final feliz, bem ao gosto popular, para pôr cobro ao mundo de segregação de que é 

vítima o rapazinho do “bibe preto”, para passar a ter o estatuto de herói.  
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Digamos que a trilogia de textos se entrelaça e se toca em diversos pontos, 

pondo em evidência o fenómeno da intertextualidade. Todos parecem funcionar em 

função uns dos outros, o que enriquece o universo diegético desta obra. Senão, vejamos: 

 

 

 

 

  4.2 O conto “Um Nosso Semelhante” 

O conto sobre o qual nos vamos debruçar também é da autoria de Manuel da 

Fonseca e saiu avulso, tal como outros, em jornais e revistas que mais tarde foram 

recolhidos e publicados numa colectânea intitulada O Fogo e as Cinzas, posteriormente, 

a Aldeia Nova. 

O tema da aceitação social está mais em evidência que nunca, pois o desespero 

de Rana é de tal natureza que, quando se sente enxotado por todos, só lhe resta o 

suicídio. Somos então confrontados com um ambiente rural, onde os campesinos se 

mostram pouco solidários com os mais fracos, velhos e doentes. É uma sociedade cruel, 

que não acolhe aqueles que já não rendem, condenando-os à miséria, fome, frio e 

solidão, mas premeia actos isolados e casuais para corresponder à vanglória e projecção 

social de uma minoria. Fica-se com uma imagem negativa de Alentejo, por ser gerador 
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de injustiças e se mostrar impotente para modificar o quer que seja. Embora não haja 

conclusões ideológicas explícitas, o discurso apresentado não é neutro. As lutas e 

tensões sociais estão presentes, privilegiando-se a classe social mais desfavorecida. 

 

  4.2.1 A Acção 

Mais uma vez, constatamos que não há uma acção única, pois encontramos dois 

níveis diegéticos, sendo um a justificação do outro. Assim, numa primeira instância, 

deparamo-nos com a presença de Leonel Badanas, o bombeiro medalhado pelos seus 

“heróicos” feitos, que cede em seguida lugar ao velho Rana, cruzando-se a determinado 

momento as duas personagens. 

É interessante notar que é a primeira acção – a da condecoração do bombeiro – 

aquela que apresenta uma intriga, na medida em que as diferentes peripécias 

desencadeiam um final irreversível, mas não é a acção principal. Esta relaciona-se com 

a figura de Rana, o mendigo que aparece na vila à procura do filho e a pedir e que, 

depois de escorraçado por todos, entra em tal desespero que tenta suicidar-se no poço do 

largo. Não consegue à primeira, faz várias tentativas, mas acaba por fracassar nos seus 

intentos, porque tem pouca água o poço e o Leonel o intima a subir a escada batendo-

lhe com a vara na cabeça. Trata-se da acção principal, por ser aquela a que é prestada 

mais atenção e serve para provar que, de forma irónica, Leonel adquire o estatuto de 

herói sem o merecer. Afinal que fizera ele? Limitara-se a agredir o Rana, sem descer 

sequer até ao interior do poço, porque a água estava fria. Contudo, é verdade, impedira 

uma morte! 

 Poderemos apresentar uma explicação para o facto de a acção principal não 

apresentar um desfecho: fica por resolver a situação dos pobres, velhos e desprotegidos 

– a sociedade ainda não se organizou no sentido de os acolher, ficando um apelo 

implícito à solidariedade. Talvez não seja descabido fazer uma leitura com base nos 

princípios defendidos pela estética neo-realista.  

Por isso, só é possível aplicar a estrutura actancial de Greimas à primeira acção 

(Greimas, apud Soares 2003: 11-12), de onde obteremos o seguinte esquema:  

Sujeito Leonel Badanas 
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Objecto Aceitação e projecção social 

Destinador A vaidade e o orgulho 

Destinatário Rana, numa primeira instância, mas 

também o próprio Leonel Badanas 

Adjuvantes Populares  

Oponentes Rana 

 

 Não podemos deixar de referir que aquilo que realmente move o sujeito é 

essencialmente a vontade de ser alguém, provar que tem mérito perante os habitantes da 

vila (objecto). Essa sua vaidade (destinador) está bem patente na forma como é 

ridicularizado ao ser caracterizado logo ao início da narrativa: um corpo franzino que se 

pavoneia numa farda de bombeiro. Por isso, o salvamento do Rana é apenas o pretexto 

para todos se exibirem, porque ninguém está realmente preocupado com as condições 

de vida dos mendigos, aqueles a que a sociedade exclui. Daí que seja interessante notar 

que aquele que é salvo é o oponente, ainda que numa primeira impressão seja o 

beneficiado com a acção do bombeiro. Opõe-se porque quer morrer, já nada tem que 

valha a pena: somente “a vara e o saco vazio” (Fonseca 1982
c
: 141). Mas quem 

realmente beneficia com a acção do sujeito, apoiado pelos populares (adjuvantes), é ele 

próprio, uma vez que recebe a medalha e o reconhecimento pelo seu feito, sendo 

simultaneamente destinatário.   

 Se transpusermos o modelo de Courtès (Courtès 1979:13) para a intriga 

principal, a prova qualificadora consiste em Leonel Badanas querer provar que é 

alguém com mérito, procurando acima de tudo o reconhecimento dos habitantes da vila 

devido ao facto de se sentir inferiorizado. A prova decisiva sucede quando Badanas 

salva Rana de se afogar no poço do largo. Já a prova glorificadora consiste em obter 

fama e reconhecimento pelo seu acto, satisfazendo o seu desejo de glória ao lhe ser 

entregue uma medalha pelo Presidente da Câmara (situação de equilíbrio).  

 A dinâmica da narrativa, segundo o esquema de Larivaille recuperado por 

Cristina Macário Lopes (Lopes 1987:44), passa por cinco fases. No estado inicial 

Leonel Badanas apresenta-se como alguém vaidoso e orgulhoso que necessita de 

satisfazer o seu ego pessoal. Procura, por isso, aceitação e projecção social através da 

sua profissão (perturbação). A transformação ocorre quando Rana se atira ao poço para 
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se suicidar e teima em não querer subir, sendo coagido por Leonel a fazê-lo. A 

resolução consiste no salvamento de Rana. No estado final, Leonel Badanas é 

condecorado com uma medalha pelo salvamento de Rana. 

  

  4.2.2 O Espaço  

O espaço em destaque é a planície alentejana, o ambiente provinciano de uma 

vila de campesinos. De entre os vários espaços físicos, privilegia-se mais uma vez o 

largo, como local de passagem obrigatória, ponto de conexão onde desembocam todas 

as ruas. É aí que surge Rana a pedir e à procura do filho. É lá que é reconhecido pelos 

habitantes da aldeia que vêm à porta da venda identificá-lo, mas onde ele não ousa 

entrar, com receio de ser escorraçado.  

O casebre onde moram o filho e a nora, “já fora da vila” (Fonseca 1982
c
: 138), 

traduz a escassez de meios e condições que reina por aqueles lugares, que leva Chico 

Rana a afirmar: “Comer não arranjamos nós todos os dias!” (Idem, 139). Assim, é 

também o espaço social que é evidenciado, ao apresentar-se a situação económica dos 

camponeses, num contexto histórico-social preciso – tempos de fome e miséria da 

década de 40, em Portugal.  

O poço emerge como o escape para quem vive em extrema miséria, para aquele 

que já tomou consciência do seu estado, mas que se sente impotente para vencer a 

alienação. Digamos que Rana se encontra num estádio superior ao resto da 

colectividade e o poço simboliza “também o homem que atingiu o conhecimento” 

(Chevalier; Gheerbrant s/d: 532). Para ele, significa morte e antagonicamente vida, 

porque é o espaço eleito para se suicidar, mas é salvo de si próprio e obrigado a 

sobreviver. 

Interessante notar que a cadeia, conotada como local de castigo para os que 

transgridem a lei, representa para o velho Rana uma paragem minimamente aprazível, 

por isso fica “por largo tempo olhando de longe para as grades da cadeia” (Idem, 144). 

É que, enquanto lá estivera, “tinham-lhe dado de comer” (Idem, ibidem). Dá-se uma 

subversão de sentidos, o que devia ser punição transforma-se em prémio.  
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Por oposição a estes espaços disfóricos, aparecem outros com conotação 

positiva, como por exemplo a casa do bombeiro, com aparentes condições de 

habitabilidade. Ou o jardim da vila, que anda associado às festividades, onde todos se 

distraem em comemorações, alheados do estado de miséria em que vivem, 

principalmente os mendigos. E é na parada da casa-esqueleto dos bombeiros que 

solenizam com pompa e circunstância o salvamento de um homem (mendigo) e 

condecoram o seu salvador. Entretanto, enxotam o homem salvo da vila e nem se 

lembram da razão pela qual Badanas é condecorado. Vislumbra-se aqui a hipocrisia de 

uma sociedade que não se norteia por uma conduta coerente e válida. Não se deixa 

morrer o pedinte no poço, mas ostraciza-se ao abandono e à solidão, com fome e sem 

cuidados de saúde - é estar morto com vida e isso não importa a ninguém. 

Dada a dimensão do conto, não temos grande acesso à interioridade das 

personagens, ao espaço psicológico. Pontualmente, penetramos no pensamento de 

Badanas e percebemos como é mesquinho e vaidoso: 

Que irritação! Por um pouco, e entrava no jardim sem a medalha! No jardim, 

onde está toda a gente da vila, na grande festa a favor das Florinhas da Rua… 

(Idem, 136) 

 

  Ou, em discurso indirecto livre, confunde-se a voz do narrador com a da 

personagem, para nos dar a entender o que pretendia Rana daquele lugar: “Por fim, lá 

consegue explicar-se. Acaso o homem sabia onde morava o Chico Rana?” (Idem, 138). 

Também imagina que Badanas será castigado por o ter contrariado, permitindo-nos 

aceder à sua perspectiva acerca desse assunto: “Nos olhos do mendigo abre-se um 

luaceiro de esperança; decerto, iam castigar aquele maldito que o não deixara aquietar-

se de vez. Mas tudo acaba de modo diferente” (Idem, 143). 

 

  4.2.3 O Tempo 

 Novamente, espaço e tempo apresentam, como já referimos, uma dinâmica de 

complementaridade. Os cenários escolhidos possuem conotações ideológicas atendendo 

ao tempo em que se dá a acção – década de 40 do século XX. Assim, aliado à fome, o 

frio do “último inverno” (Idem, 136) não dá tréguas a quem vive por aquelas paragens, 

principalmente para o protagonista da acção, que não tem tecto para dormir e se expõe 
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às asperezas do vento. Este elemento é recorrente em Manuel da Fonseca, 

particularmente no seu romance Seara de Vento, e este tempo atmosférico é entendido 

como o tempo histórico. É a “metáfora da agressão”, (Seixo 1980: 92) utilizando as 

palavras de Maria Alzira Seixo. Rana é segregado por uma sociedade que não tem lugar 

para os idosos e inválidos, que o deixa à míngua, sem as mínimas condições de vida, 

estabelecendo-se na obra uma dialéctica opressão/segregação e integração sociais.  

 Mas a história inicia-se com um tempo de Primavera/Verão, onde o sol brilha e 

se comemora a festa das “Florinhas de Rua”, ao apresentar Leonel Badanas muito 

orgulhoso e vaidoso da medalha que ganhara. Aqui, o tempo já não é disfórico, porque a 

personagem parece ter uma vida mais digna. Mas esta não é a acção principal, logo este 

tempo não deve ser tão valorizado. 

 A acção principal é apresentada com o recurso a uma analepse. O narrador 

interpela o leitor (“Mas, quem pensou, sequer por momentos, que tais palavras se 

referiam ao velho Rana? Ninguém. Já todos o haviam esquecido” p. 137) e passa a 

explicar o motivo pelo qual o bombeiro Leonel recebeu a medalha. Recua então para o 

Inverno, apresentando-nos a ocasião em que Rana aparece na vila (“por um sol-posto 

frio” p. 137) à procura do filho e é mal recebido por este. Importa referir a simbologia 

do crepúsculo como um momento de declínio e nostalgia do passado, que se pode 

obviamente relacionar com a personagem. Antigamente, era um “homem de trabalho” 

(Idem, 140) e agora está abandonado à sua própria sorte, sem qualquer tipo de 

protecção. A exploração da emotividade é notória, pois não se pretende apenas expor as 

fragilidades de um velho. Procura-se tirar daqui ilações ideológicas, ainda que não 

explícitas, ao se denunciar a sua situação.  

E é já noite, quando sai escorraçado de casa do filho, optando o narrador por um 

tempo indeterminado, da escuridão, dos medos e da solidão. E Rana corre perigo, 

quando está a sós consigo mesmo, porque está consciente das suas condições de vida. 

Mas é só no dia seguinte que decide suicidar-se, atirando-se ao poço do largo. Faminto e 

sem nada nem ninguém na vida, resta-lhe o conforto de acabar com o sofrimento. No 

entanto, é salvo pelo Badanas, cruzando-se aqui o destino das duas personagens.   

Daí a dois dias, é posto em liberdade, depois de ter ficado detido na cadeia. A 

sociedade julga puni-lo ao prendê-lo, mas livra-o da fome e abriga-o, o que, na sua 

perspectiva, constitui um motivo de consolação.  
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Deste modo, concluiremos que a acção principal se cinge a dois dias, que o 

narrador apresenta com alguns hiatos (elispses) e de forma muito resumida.  

Encontramos a isocronia nos diálogos, ao procurar conceder ao tempo do 

discurso uma duração idêntica à da história. Isto verifica-se em várias situações, 

sobretudo nos momentos de maior tensão/opressão: quando Rana é reconhecido pelos 

habitantes da vila que o desprezam; no encontro entre pai e filho, quando este o agride 

verbalmente; e no momento de salvamento de Rana, mais uma vez agredido, desta vez 

por Badanas. A atenção que é concedida a estes momentos têm mais uma vez 

significação ideológica, pois é o tema da tensão social e da opressão posto em destaque, 

bem ao sabor da corrente neo-realista. 

 

   4.2.4 As Personagens 

 No conto em análise, cabe o papel principal ao velho Rana, pois é sobre ele que 

recaem as atenções e é com ele que se dão as peripécias da acção principal. O narrador 

privilegia-o por ser quem poderá ter mais projecção, no quadro programático do Neo-

Realismo. 

Fisicamente, é-nos apresentado um retrato desfavorável da personagem, embora 

não seja inocente esta caracterização, que tem obviamente uma certa intencionalidade:  

(…) reles e miserável, encolhido contra a parede. Os ossos do rosto parecem 

apostados numa vã tentativa de esticar a pele engelhada e escura. O resto é 

uma confusão de pêlos de cor indecisa que lhe tapam a boca e o peito. E no 

meio das barbas, no fundo dos ossos, brilham dois olhinhos parados, fixos 

(Idem, 138). 

Quase toca com a barba nos joelhos, como se assim, miudinho e sumido, a 

nortada que corre pela planície não atente tanto contra o corpo arroxeado que 

os farrapos destapam a cada momento (idem, ibidem). 

 

Façamos aqui um parêntesis para referir que o narrador opta por diminutivos 

(“olhinhos” e “miudinho”) para expressar a afectividade que sente por alguém tão pobre 

e indefeso. Continua a descrevê-lo como alguém desprezado por todos (inclusivamente 

pela própria família, como veremos mais à frente), recorrendo à comparação para 

evidenciar essa situação: “Com medo que o enxotem, como se faz aos cães, nem se 

atreve a entrar na venda. Somente se encolhe ainda mais” (Idem, ibidem). 
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 Confuso, baralhado, já demente, consegue com dificuldade Rana perguntar onde 

mora o filho e obter uma resposta de um transeunte. Mas não é aceite pelo filho que, 

quando o vê, lhe diz: 

- Quer casa e mesa, não? Isto não é hotel! Está velho? Que tenho eu com isso? 

Comer não arranjamos nós todos os dias! (Idem, 139). 

- E eu? Que me deu você? Nem a ponta dum corno! Em que é que você é meu pai, 

diga lá? (Idem, 140). 

 

Como dissemos anteriormente, este retrato não é ingenuamente apresentado. 

Pretende o narrador evidenciar a injustiça que se abate sobre o mendigo, quando é 

sugerido, pela voz do dono da venda, que tinha sido alguém muito válido e trabalhador 

[“Olha quem me havia de dizer que o Rana, um homem de trabalho…” (Idem, ibidem)] 

que se encontrava doente, devido aos esforços que fizera no passado. Prova disso, é a 

hérnia que o incomoda e lhe deixa sair o intestino numa das virilhas: “Mendigo vai todo 

em arco, a vara numa das mãos, a outra premendo a quebradura contra a virilha” (Idem, 

138). 

 Perante alguém tão débil, doente e faminto, todos conseguem facilmente 

hostilizá-lo. Inicialmente, são os habitantes da vila que ficam indiferentes à presença de 

mais um mendigo, depois, o próprio filho e, finalmente, o seu salvador, o bombeiro 

Badanas, que o agride fisicamente com uma vara, forçando-o a sair do poço. 

 Por que motivo se tenta suicidar Rana? Cansado de mendigar, pedir auxílio e 

nada receber em troca - a não ser a agressão de uma sociedade que não está preparada 

para acolher alguém no seu estado - só lhe resta solucionar o problema à sua maneira, 

atendendo a que não perspectiva um futuro risonho. Perante a alienação da 

colectividade, reage e combate de alguma maneira, embora não seja a mais apropriada, 

à semelhança do que acontece com o menino do bibe preto. Não existe por si só, 

apresenta traços bem identificativos dum sector da comunidade, tornando-se numa 

personagem tipo.  

Depois da tentativa de suicídio, é preso. Julgando que o seu salvador é que era 

castigado, acaba a sociedade por o punir a ele. Ironicamente, a suposta punição acaba 

por se tornar em prémio, pois durante dois dias teve abrigo e alimento, arranjando forças 
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para prosseguir viagem. Mas é salvo para em seguida ser expulso do concelho: não tem 

lugar numa sociedade que não sabe como lidar com os inválidos. 

É o fraco que assume o papel de anti-herói na narrativa, porque concentra em si 

frustrações e desilusões que não sabe gerir, transpondo para a diegese a problemática da 

aceitação dos mendigos na sociedade. Chama a si as atenções, mas não resolve 

positivamente os conflitos. Reage, mas negativamente.  

Leonel Badanas não é personagem principal, fica-se por um papel secundário, 

mas supostamente deveria ter mais protagonismo, na medida em que é considerado 

herói pelos habitantes da vila. Herói, porquê? Por ter salvo “um nosso semelhante” 

(Idem, 137). Esta expressão que é empregue no discurso do presidente da Câmara para 

justificar a condecoração do bombeiro assume valor irónico. Como podem considerar 

Rana um semelhante, se é discriminado e desprezados por todos? Já ninguém se lembra 

de Rana no dia da cerimónia, já tinha sido expulso da vila, mas hipocritamente   atribui-

-se uma medalha a alguém que o salvou. O acto parece valer por si só e muito mais que 

o velho mendigo. E a ironia vai mais longe, quando se intitula o conto de “Um Nosso 

Semelhante”. Qual deles? O mendigo ou o bombeiro que também reapresenta um sector 

da sociedade? 

Nas primeiras linhas da obra, deparamo-nos com a figura de Leonel Badanas a 

vestir a farda de bombeiro e a experimentar várias poses em frente ao espelho, o que 

denuncia, de antemão, a sua vaidade e narcisismo. Leva a tarefa a tais extremos que fica 

“com os músculos da cara doridos” (Idem, 135). Esta visão caricatural é-nos facultada 

por um narrador que quer expor a personagem ao ridículo. E, por isso, vai mais longe 

contrapondo a faustosa indumentária a um corpo “mirrado”, já subentendido pela 

espinha “em arco” e umas “nádegas magras”. Ou comparando-o a um galo “de asas 

abertas, chispando raios de Sol da luzidia crista” (Idem, ibidem). Nesta expressão, há 

uma alusão clara ao capacete que metaforicamente é referido como uma crista luzidia.  

Luzir, brilhar parece ser objectivo da nossa personagem que, provavelmente por 

se sentir diminuída, precisa de projecção. Por isso, abundam, nos parágrafos iniciais, 

expressões cromáticas, como “dourados”, “amarelos”, “rebrilhante”, “luzidia”, 

“amarela”, “branca”, “reluz”, sobressaindo o brilho e o dourado. 
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Leonel Badanas mostra, além disso, a sua arrogância na forma como se dirige à 

mulher, revelando a sua faceta mesquinha por não poder sair de casa fardado sem a 

medalha: 

Empurra a porta de casa e grita, levantando lentamente as mãos: 

- Onde está a minha medalha?  

(…) 

- Vai já buscá-la, mulher! (Idem:136). 

 

Esta caracterização pouco abonatória de Leonel coloca-nos afinal perante um 

“herói” desqualificado. Não aparece imbuído de grande solidariedade ou espírito 

humanista, mesmo quando salva Rana. Agride-o verbalmente, utilizando epítetos como 

“malandro”, “maroto”, “patife”, ameaça-o [“… que te mato!” (Idem, 143)] e bate-lhe 

com uma vara, com o intuito de o obrigar a sair sem ter que descer ao poço. Chegando o 

velho ao topo, ignora-o e não procura entender as suas razões. Afinal, onde reside a 

“heroicidade” do seu acto? Trata-se de uma acção casual, que não envolveu riscos nem 

grandes esforços. Serviu para engrandecer o seu ego e obter projecção social. Houve a 

tal cerimónia onde recebeu a medalha que, numa atitude exibicionista, coloca no peito. 

Trata-se de orgulho e vaidade, sentimentos mesquinhos e egoístas que nada dignificam 

a personagem. Mas, quase no final, o narrador ironicamente assegura: “E Leonel 

Badanas baixa os olhos, cheio de natural modéstia dos homens decididos” (Idem, 

ibidem). 

Badanas, à semelhança de Rana, detém características que nos fazem lembrar a 

personagem tipo, mas desta vez do tipo psicológico que encontramos em todos os 

sectores da sociedade, aqueles que não olham a meios para atingir fins, singrando na 

vida à custa dos outros. É intencionalmente desmascarado pelo narrador, com uma 

intenção moralizadora. Mais do que a sua individualidade, interessa a sua 

representatividade num contexto ideológico e social preciso.  

De entre as restantes personagens, destaquem-se os camponeses, as gentes do 

Alentejo. São meros figurantes que também tipificam os discursos e reacções próprias 

desta profissão. Vão ao final de tarde à venda cavaquear e beber o copo de vinho, 

mostrando, neste caso, insensibilidade em relação à miséria de Rana. Enquanto este 

geme na rua, “ouve-se a torneira do barril ranger, depois, o vinho escorrendo para o 

copo” (Idem, 141). 



48 
 

As personagens não têm grande densidade psicológica, são apresentadas 

superficialmente. No entanto, há o conflito interior vivido por Rana, que ele cala, 

apenas o podemos adivinhar nas entrelinhas. Só uma grande tensão pode levar a 

personagem a suicidar-se. Denota desespero de quem não vê outra alternativa para 

atenuar o sofrimento e reage assim.   

   

   4.2.5 O Processo narrativo 

 O narrador não intervém na acção como personagem, recorrendo a um discurso 

de terceira pessoa. Designa-se, por isso, narrador heterodiegético.  

 Quanto à posição, o narrador é subjectivo, pois não se coíbe de emitir juízos de 

valor, dando-nos o seu parecer em diferentes momentos da narrativa, sobretudo na 

apresentação das personagens. No caso de Leonel Badanas, põe a ridículo a sua vaidade, 

ao referir a importância que a personagem dá à farda, sobretudo ao capacete: 

 Leonel Badanas, o bombeiro, acaba de vestir a farda cheia de botões 

dourados. Está diante do espelho e põe de várias maneiras o amarelo, rebrilhante, 

enorme capacete. Vira-se para um lado e para outro. Torna a mudar-lhe a posição 

sem se decidir por nenhuma. Mas, como não tem pressa, ainda teima em pôr de 

acordo aquele extraordinário chapéu com a alevantada e grave expressão do rosto.  

 Por fim, já com os músculos da cara doridos, sai, muito embora não vá 

plenamente satisfeito (Idem, 135). 

 

 

 O mesmo já não sucede em relação a Rana. Toma o seu partido e o retrato que 

dele faz tem por intenção provocar a comoção no leitor, por se tratar de alguém tão 

frágil e desprotegido, como comprovamos nos momentos finais:  

Nesse momento, alguém ergue o Rana por debaixo dos sovacos. É o carcereiro. 

Pingando água, de mão entre as pernas, o mendigo é arrastado como um saco para 

dentro da cadeia (Idem, 143). 

 

 Recorre-se preferencialmente à focalização omnisciente, uma vez que o narrador 

subjuga toda a diegese, controlando e manipulando os acontecimentos relatados, as 

personagens, o tempo e o espaço em que a acção ocorre. Por isso, coloca-se numa 

posição transcendental, resumindo a acção e seleccionando os momentos que considera 

mais importantes. 
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 Encontramos, pontualmente, excertos de focalização interna, quando adopta a 

perspectiva de uma personagem, por exemplo, a de Rana, no momento da analepse. 

Coloca-se na pele da personagem e dá-nos a sua impressão do momento do salvamento 

quando diz: “Nos olhos do mendigo abre-se um luaceiro de esperança; decerto, iam 

castigar aquele maldito que o não deixara aquietar-se de vez” (Idem, ibidem). 
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II. Sophia e a aceitação social, no quadro da sua escrita 
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II. Sophia e a aceitação social, no quadro da sua escrita 

 1. Permeabilidades em Sophia  

 

 Depois de publicada a obra Gaibéus de Alves Redol e no preciso momento em 

que o Neo-realismo se procurava afirmar, surgiu no panorama literário português uma 

nova revista intitulada Cadernos de Poesia, na qual Sophia de Mello Breyner Andresen 

se estreou, publicando os seus primeiros poemas no fascículo inaugural. A sua 

colaboração foi esporádica, mas não pôde passar despercebida, pois são vários os 

estudiosos a considerarem que, apesar das diferenças, há pontos de conexão entre os 

seus colaboradores. A organização da primeira série ficou a dever-se aos poetas Tomaz 

Kim, José Blanc de Portugal e Ruy Cinatti e, depois de um interregno, voltaria a 

aparecer uma segunda série com sete novos números, em 1951, a cargo de Jorge de 

Sena, para terminar definitivamente com a 3ª série, em 1953. Apesar de todos os poetas 

referidos negarem qualquer associação a escola ou movimento e procurarem sempre 

reger-se por uma poética própria e individual (aliás, era apanágio da revista a aceitação 

e o reconhecimento de toda e qualquer tendência, adoptando o lema “A Poesia é só 

uma!”), a verdade é que as datas de nascimento aproximam-nos
8
 e os seus textos 

apresentam um “fundo comum”, no entender de Luís Adriano Carlos, o que o leva a 

acrescentar o seguinte:  

Estes seis poetas [referindo-se ainda a Eugénio de Andrade e incluindo os cinco já 

apontados, a saber, Tomaz Kim, José Blanc de Portugal, Ruy Cinatti, Jorge de Sena 

e Sophia], para além dos dispersos caminhos que prosseguiram, reúnem-se na 

homogeneidade, sem dúvida geracional, de uma mesma altitude vital e de um 

mesmo fundo de consciência crítica da poesia como expressão da dignidade humana 

(Carlos 2000: 239). 

 

 Clara Rocha não tem dúvidas de que há traços em comum entre Sophia e alguns 

dos escritores seus contemporâneos ao afirmar que encontramos na sua obra “a 

evidência de temas, motivos e atitudes claramente geracionais” (Rocha 1994: 173), 

destacando, ainda e sobretudo, a forma como concebem o papel do poeta no momento 

da criação artística. Consideram-no, à boa maneira de Rilke, um acto que os transcende, 

algo mágico, inexplicável, que se serve do poeta como intermediário e brota 

                                                           
8
 Sophia e Jorge de Sena nasceram em 1919. Em 1915, vieram ao mundo Ruy Cinatti e Tomaz Kim. Em 

1914, foi a vez de o José Blanc de Portugal e, em 1923, de Eugénio de Andrade. 
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espontaneamente. Comprovemo-lo pela leitura do excerto saído da pena da própria 

escritora: 

 É difícil descrever o fazer de um poema. Há sempre uma parte que não 

consigo distinguir, uma parte que se passa na zona onde eu não vejo. 

 Sei que o poema aparece, emerge e é escutado num equilíbrio especial da 

atenção, numa  tensão especial de concentração. O meu esforço é para conseguir 

ouvir o “poema todo” e não apenas um fragmento. Para ouvir o “poema todo” é 

necessário que a atenção não se quebre ou atenue e que eu própria não intervenha. É 

preciso que eu deixe o poema dizer-se (Andresen 2004
a
: 76).   

 

 Mas esta geração não se ficou apenas pela influência de Rainer Maria Rilke. São 

permeáveis a um certo imagismo, movimento efémero cujas raízes se encontram em 

poetas como Baudeleire, Rimbaud, Mallarmé e Camilo Pessanha e que vingou na 

literatura anglo-saxónica nos primeiros decénios do século XX. Marcadamente anti-

sentimental, esta tendência está presente no discurso dos colaboradores de Cadernos de 

Poesia no modo como valorizam a imagem e a metáfora, reflexão esta que faz eco nas 

palavras de Luís Ricardo Pereira:  

… a geração dos Cadernos de Poesia dá uma maior projecção e importância ao 

papel  que a linguagem é chamada a desempenhar na estruturação do tecido verbal, 

especialmente  valorizado na sua efusão metafórica, na expressão de um imaginário 

simbólico actuante, assumido na representação (…) sempre tensa e verdadeiramente 

poética do real. Esta perspectiva do acto criador, enfatizada pelo interesse 

demonstrado na leitura de autores estrangeiros, como Hölderlin, Rilke, Rimbaud, T. 

S. Eliot e Lorca, imprimirá uma nova orientação ao percurso da poesia portuguesa, 

preparando o caminho ao próprio movimento surrealista, que em certo sentido 

sucederá à geração dos Cadernos de Poesia (Pereira 2003:30). 

 

 Já antevemos na citação deste autor onde irá desembocar o legado dos escritores 

dos Cadernos de Poesia, mas ainda não podemos dar por concluída a listagem das 

referências que exerceram um forte ascendente sobre esta geração. Não sem antes 

termos apontado, pelo menos, Teixeira de Pascoaes, a quem é dedicado o penúltimo 

fascículo, ou o modernismo do Orpheu, cujo vanguardismo pretendiam revigorar. 

 A participação de Sophia, embora fugaz, noutros jornais e revistas tiveram lugar 

nos meados do século XX. Refira-se, a título de exemplo, Távola Redonda ou Variante, 

a primeira mais marcadamente conservadora e anti-social, enquanto a segunda se 

assume como vanguardista, contendo em alguns poetas os “germens” do surrealismo. A 

passagem pelo jornal Encontro, de feição católica, evidencia as suas crenças e 

convicções religiosas, para além de atestar o seu papel interventivo na sociedade.  
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 A verdade, porém, é que a autora objecto do nosso estudo apresenta um percurso 

próprio e sempre negou qualquer filiação a escolas e movimentos, como já referimos, o 

que não invalida que tenha ido beber a várias fontes. Com Teixeira de Pascoaes partilha 

o fascínio pelo mundo grego, essencialmente no que diz respeito à arte e aos mitos. E 

essa influência é mais notória nos seus dois primeiros livros de poesia – Poesia (1944) e 

Dia do Mar (1947).  

 Não ficou indiferente a Camões, ao cantar as descobertas e a poesia no livro 

Navegações (1983) ou ao escrever, já em 1950, um soneto à maneira de Camões, no 

volume Coral (1950). Em Dual (1972), escreve um poema intitulado “Camões e a 

tença” (Andresen 2004
a
: 72), chamando a atenção para a desvalorização social do poeta 

enquanto tal, acrescentando num ensaio (Andresen 1980: 22-29) que houve ao longo 

dos tempos um aproveitamento político do maior escritor épico português (Idem, 

ibidem).   

 Se, por um lado, a métrica, a musicalidade e determinadas temáticas dos versos 

de Camões exercem forte fascínio sobre Sophia, não menos relevante é a influência de 

Cesário Verde, já anteriormente aludida, a propósito da geração dos Cadernos de 

Poesia. Este poeta é definido pela própria Sophia, numa antologia cuja organização e 

tradução para francês ficaram a seu cargo, do seguinte modo:  

Cesário est un poète du concret, un poète du regrad, de la netteté et de l‟objectivité 

du regard, un poète de la santé du regard (Andresen 1970: 85). 

Adivinha-se, assim, a sua presença na obsessão pelo real e pelo concreto, bem como a 

supremacia do olhar.   

 A grande referência será Fernando Pessoa, o ortónimo e os seus principais 

heterónimos (Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis). Encontramos ecos da 

Mensagem no volume Coral, conseguida pelo recurso ao mar e aos ideais que 

nortearam as navegações dos Descobrimentos. No Livro Sexto (1962), em Dual e O 

Nome das Coisas (1977), Pessoa é explicitamente nomeado, associado, mormente, aos 

conceitos de despersonalização e “viuvez”. E sobre este último, tomemos nota do reparo 

de Anna Klobucka, considerando a apropriação indevida e atribuível a Álvaro de 

Campos:  

  É na disjunção enquanto viuvez que o discurso do ciclo pessoano de Sophia 

coloca a ênfase principal. Importa notar aqui que o texto poético de Fernando Pessoa 
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não oferece uma base explícita para esta metáfora (a não ser que se pense na “alegre 

e anónima viuvez” da famosíssima ceifeira; […]). De facto, a autofiguração do eu 

pessoano que mais dela se aproxima encontra-se nos seguintes versos de Álvaro de 

Campos, em Aniversário: “O que eu sou hoje […] / É terem morrido todos, / É estar 

eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio […] (Klobucka 1996: 169) 

 

 Caeiro é lembrado em algumas passagens dos seus versos, como por exemplo no 

poema “Estrada” (Dual): “Passo muito depressa no país de Caeiro” (Andresen 2004
a
: 

44), sendo de destacar “a afinidade entre a obsessão visual de Alberto Caeiro e a avidez 

do olhar com que Sophia viajante vai ao encontro da Grécia, real e mítica” (Martinho, 

apud Klobucka 1996: 170). 

 De Ricardo Reis, herdou o paganismo e a noção de tempo, encarado como 

efémero e indomável, para além da imagética feminina – Lídia – e do acto de colher 

flores. Na “Homenagem a Ricardo Reis”, incluído no volume Dual, publicado na altura 

em que traduziu para francês as suas odes, deparamo-nos com os seguintes versos 

comprovativos do que acabámos de afirmar:  

  Não creias, Lídia, que nenhum estio 

  Por nós perdido possa regressar 

   Oferecendo a flor 

   Que adiámos colher. 

 

  Cada dia te é dado uma só vez 

  E no redondo círculo da noite 

   Não existe piedade 

   Para aquele que hesita. 

 

  Mais tarde será tarde e já é tarde. 

  O tempo apaga tudo menos esse 

   Longo indelével rasto 

   Que o não-vivido deixa. 

 

  Não creias na demora em que te medes. 

  Jamais se detém Kronos cujo passo 

   Vai sempre mais à frente 

   Do que o teu próprio passo (Andresen 2004
a
: 27). 

 

No entanto, à resignação de Ricardo Reis, opõe-se o convite de Sophia para que 

aproveitemos a vida.  

 A propensão para escrever poemas “à maneira de” outros poetas aparece ao 

longo da sua obra, não só com Camões, Cesário Verde e Ricardo Reis, mas também 

com Teixeira de Pascoaes e João Cabral de Melo Neto, o que nos leva a concordar com 
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Silvina Rodrigues Lopes, que explica esse fenómeno como “um movimento de 

despersonalização e ao mesmo tempo necessidade de destacar de um fluxo universal 

que será a matriz do poético, as modulações particulares que lhe dão forma” (Lopes 

1990: 19). 

  Conscientes de que não esgotámos o assunto, não nos alongaremos mais, sob 

pena de nos desviarmos dos nossos propósitos. 

   

 2. Caracterização do seu mito pessoal 

     

 Sophia não pode ser perspectivada apenas à luz do seu contributo em revistas e 

jornais, nem tão pouco pelos ecos de outros escritores na sua escrita. É uma escritora 

com provas dadas da sua independência e estatuto, pela obra produzida, pela projecção 

que teve e pelos prémios que conquistou. E é a constância da sua criatividade discursiva 

e ficcional que nos irá ocupar no presente capítulo. Pretendemos caracterizar o seu 

“mito pessoal”, conceito que João Mendes define da seguinte forma:  

(…) as redes associativas, os esquemas mentais e imagéticos com que 

inconscientemente  olhamos o mundo, tornam-se  com facilidade temas dominantes 

de tonalidades afectivas, termos e metáforas obsessivas que indicam, naturalmente, a 

preocupação fundamental do escritor e o enquadramento imagético em que ela 

aparece: numa palavra, o seu mito pessoal (Mendes 1980:19). 

 

 É interessante notar que a própria autora reflecte acerca da criação poética, 

apresentando textos em revistas literárias ou publicando cinco números de “Arte 

Poética”, dispersos em alguns dos seus volumes de versos. Assim, refere-se à poesia 

como sendo uma necessidade vital inerente à sua condição humana:   

De facto, um homem que precisa de poesia precisa dela, não para ornamentar a sua 

vida, mas sim para viver.   

Precisa dela como precisa de comer ou de beber. Precisa dela como condição de 

vida, sem a qual tudo é apenas acidente marginal e cinza morta.” (Andresen 1960: 

53) 

 

 Mas aclama a independência da poesia, ao acrescentar ainda que “A Poesia 

existe em si – independente do homem. Realidade das coisas, ela existe mesmo onde 

ninguém a vê e onde ninguém a conhece” (Idem, Ibidem). E, como referimos 
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anteriormente, serve-se da voz e/ou pena do poeta para se mostrar, cabendo-lhe a este o 

papel de a escutar [“o poeta é um escutador” (Andresen 2004
a
: 76)]. Mas, 

simultaneamente, na medida em que também capta o real, porque a poesia é a realidade 

(“realidade das coisas”), aguça um outro sentido: a visão, a juntar à audição. Por isso, 

somos obrigados a concordar com Silvina Lopes, quando afirma a propósito da poesia 

de Sophia:  

Ouvir e ver são dois modos de atenção ao exterior, dois actos pelos quais se 

concretiza a actividade poética. E no entanto não são actos de captação devidos a 

poder revelador ou ao  exercício de uma técnica sobre uma matéria, são actos de 

exposição em que o sujeito é sensível e  se constitui no acto de sensibilização tal 

como a imagem se fixa pela incidência dos raios de luz sobre uma película sensível 

(Lopes 1990: 26). 

 

 Assim, surge o poeta com uma missão, a procura da “Realidade” que ele capta 

através dos sentidos, acedendo ao universo primeiro, uno, inteiro, divino, o que o torna 

um revelador da verdade (verdadeira essência) e, consequentemente, do conhecimento: 

A atitude dos poetas perante a Realidade é igual à atitude do amante perante um 

corpo vivo com o qual ele se encontra, vive, se une e confunde.  

A poesia só é conhecimento por consequência, isto é, na medida em que de todo o 

encontro nasce necessariamente conhecimento. 

O poeta não tem curiosidade do Real, mas sim necessidade do Real. A verdadeira 

ânsia dos poetas é uma ânsia de fusão e unificação com as coisas (Andresen 1960: 

53). 

 

 

 Confere um “carácter sagrado ao ofício poético” (Rocha 1994: 173), na medida 

em que “implica um cerimonial de espaços próprios, de gestos, de ritmos, de palavras e 

até duma dicção inconfundível, hierática e solene” (Idem, 172). Tal situação encontra-se 

espelhada no seu conto “Homero”. Búzio é a personagem que representa o poeta que 

celebra a poesia e que encanta as crianças, dando, assim, voz ao mito do Orpheu. 

 E é precisamente através dos mitos gregos que o poeta consegue, no entender de 

Sophia, aceder ao mundo “Real”, o verdadeiro, positivo e justo. E Carlos Ceia vem, 

uma vez mais, destacar o papel do poeta na apresentação dos mitos na obra andresiana:   

Ela parece insinuar que o narrador de mythoi deve ser o poeta (o aoidos de Homero) 

e, de certa maneira, quando recordamos as intenções pedagógicas de Sophia que 

visavam a educação das crianças através dos contos e sagas, como aliás fez com os 



57 
 

seus próprios filhos, percebemos que ela aceita, que o poeta é o guardião das 

tradições da sociedade e seu educador por excelência (CEIA 2005: 15)
9
 

 

 Deste modo, podemos afirmar que os mitos gregos são uma constante na obra de 

Sophia, surgindo tanto nos contos como nos poemas, sem um fio condutor, ao longo dos 

mais de cinquenta anos de vida literária. Sobre essa matéria debruça-se Carlos Ceia 

ainda, constatando que Sophia os usa “sobretudo para uso pessoal, sem intenção de 

reformar, moralizar ou educar a sua época” (Idem, ibidem). Considera, ainda, que 

“nenhum dos deuses nos surpreende” (Idem, ibidem), passando, então, a explicar as 

razões da sua conclusão: 

 Apolo é sempre a encarnação do ideal grego da juventude, que se caracteriza 

pelo  equilíbrio, sobriedade, disciplina e comedimento; Diónisos é sempre o deus 

dos ciclos vitais, de natureza agitada, arrebatada, desinibida, que aponta 

constantemente para o abismo da dissolução desapaixonada; o labirinto do 

Minotauro significará sempre o caminho acidentado e enigmático que conduz ao 

centro interior de qualquer indivíduo, ao nosso Eu Real, para, depois de realizada a 

aprendizagem íntima, estarmos preparados para as contingências da vida quotidiana. 

Só Orpheu e Eurídice parecem excepções a este trabalho de paráfrase poética 

acriativa dos mitos… (Idem, 15-16).    

 

 Contraria a convicção da própria autora
10

 de que a sua obra é simultaneamente 

apolínea e dionisíaca, não lhe restando dúvidas de que “nenhum poeta pode requerer o 

estatuto de dionisíaco apenas porque evita a introspecção; por outro lado, a 

despersonalização que daí possa surgir não implica em momento algum uma rejeição 

ritual da própria personalidade” (Idem, 20-21). 

 Outros mitos e heróis da Antiguidade percorrem a obra de Sophia, desde os 

mitos de Ulisses e Penélope, que surgem directa ou indirectamente evocados nos seus 

poemas, à casa dos Atridas e dos Labdácias ou ao mito de Narciso, no conto A Fada 

Oriana. Já para não falar nas Parcas, Alexandre da Macedónia, Ifigénia, Electra, 

Antínoo, Ariane, Endymion, ente outros. Coexistem a par com o cristianismo, o que 

torna a questão muito mais interessante. Poderemos apresentar a explicação adiantada 

                                                           
9
 “Acredita também no poder formador da arte e da literatura em especial, defendendo que devem ser 

dadas histórias esteticamente válidas à criança, tentando a todo o custo evitar-se as más leituras, que não 

fazem mais do que deformar as pequenas mentes em crescimento” (Gomes 2006:43). 

 
10

 Numa entrevista a António Guerreiro, no jornal Expresso, de 15/07/1990, Sophia terá afirmado que a 

sua obra era simultaneamente apolínea e dionisíaca, acrescentando que é dionisíaco tudo o que é “tratado 

de um modo confessional”.  
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pela própria autora, numa entrevista a Miguel Serras Pereira, a 5 de Fevereiro de 1985, 

ao JL: 

 Se o que me atrai no mundo grego é a confiança, um sentido positivo, o 

Cristianismo é, para mim, a positividades extrema, uma vez que se funda na 

Ressurreição. O mundo grego é detido pela morte; o mundo cristão não é detido pela 

morte (Andresen, apud Idem 2005: 12). 

 

Essa sua explanação está corroborada num poema intitulado “Senhora da Rocha”, que 

consta da antologia Mar, cuja selecção e organização se deve a Maria Andresen Sousa 

Tavares:  

O reino dos antigos deuses não resgatou a morte 

E buscamos um deus que vença connosco a nossa morte” (Andresen 2001: 92). 

 

 

Eduardo Prado Coelho também se pronuncia sobre “a estranha relação entre o universo 

grego e o universo cristão em Sophia”: 

A resposta de Otto (de que Détienne nos dá conta) ajuda a entender o universo de 

Sophia: o que nos separa do espírito grego é uma certa versão do cristianismo que 

conduz a um  certo modo de pensar a religião; porque, para este cristianismo 

marcado pelo vírus da  interioridade, a religião é concebida como uma relação 

pessoal com o deus e o sagrado como uma prótese da alma (Coelho 1980: 34). 

 

 Efectivamente encontramos várias referências bíblicas nos seus poemas 

[lembremos a título de exemplo o poema “As pessoas sensíveis” (Andresen 2003
a
: 64)], 

que não serão menos relevantes nos seus contos, o que leva António Ferreira Gomes a 

afirmar, no pórtico dos seus Contos Exemplares, que “cristã e mesmo quase litúrgica é a 

vivência poética de Sophia nos seus Contos” (Andresen 1985: 42), explicando que se 

trata de uma poética, porque de prosa apenas têm o aspecto gráfico. E poderíamos 

invocar o conto “O Homem” (Andresen 1985: 155-161), quando nos deparamos com 

um homem andrajosamente vestido levantando os olhos em direcção ao céu e 

perguntando: “Pai, Pai, porque me abandonaste?”. Ou referir o conto O Cavaleiro da 

Dinamarca, cujo protagonista – Cavaleiro - regressa numa noite de Natal ao seu lar, 

depois de ter ido em peregrinação à terra santa visitar os locais por onde teria andado 

Jesus Cristo, viagem essa marcada pela procura dos ideais do cristianismo. Não 

esqueçamos ainda a parábola Os três Reis do Oriente (Idem, 165-170), que:  
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exorcizando e arrastando na sua Peregrinação atrás da estrela os problemas, 

tragédias e mentiras da sociedade com o seu endeusamento e culto, na pessoa do rei 

Baltasar, os sofismas, aporias, angústias e ateísmos da ciência e da filosofia, na 

pessoa de Melchior, ou o culto do Bezerro de Oiro e do oiro do bezerro nesse 

esconjurado Gaspar que existia-em-solidão e «escutava o crescer do tempo» e, sobre 

o tempo debruçado, se fazia a genial pergunta: «Que pode crescer dentro do tempo 

senão a justiça?...» (Gomes 1985: 42- 43). 

 

 A obsessão pelo mar constitui uma temática recorrente em Sophia comprovada 

pelos títulos das suas publicações: Dia do Mar, Coral, Mar Novo, Navegações, O Búzio 

e o Cós, Ilhas, nas colectâneas de poesias e, em prosa, A Menina do Mar e Histórias da 

Terra e do Mar e Praia. A areia, o sol, a praia, a onda, a água, as conchas e a espuma 

são vocábulos associados ao mar e privilegiados na sua obra, uma vez que “a natureza 

marítima é aquela que aprece exercer maior sugestão sobre a autora, talvez por ser a 

mais conotada de mistério, e ainda por estar ligada à ideia das origens da vida, do 

antigo, da civilização grega, e simultaneamente à do movimento progressivo para o 

futuro” (Rocha 1980: 27): 

   Como o rumor do mar dentro de um búzio 

  O divino sussurra no universo 

  Algo emerge: primordial projecto (Andresen 2004
b
: 18). 

 

 A natureza terrestre aparece sempre como um espaço eufórico, privilegiando, 

essencialmente, o jardim, ligado às arvores, às flores, aos pássaros, ao vento e à noite. 

Recordemos a descrição do jardim nos contos “História da Gata Borralheira” (objecto 

de análise neste nosso estudo) e O Rapaz de Bronze, chegando inclusivamente a ser 

associado ao mito do paraíso perdido, como constatamos pela leitura do poema “Jardim 

Perdido”, do volume Poesia, cujos excertos transcrevemos: 

  A luz trazia em si a agitação 

  De paraísos, deuses e de infernos, 

  E os instantes em ti eram eternos 

  De possibilidade e suspensão. 

 

  Mas cada gesto em ti se quebrou, denso 

  Dum gesto mais profundo em si contido, 

  Pois trazias em ti sempre suspenso 

  Outro jardim possível e perdido (Andresen 2005: 41). 

 

 No entender de Luís Adriano Carlos, o mito do paraíso perdido que encontramos 

na obra andresiana “tem por contraponto o mito da separação primordial do Ser, essa 

figura ontológica que o sujeito poético busca restituir à plenitude da sua unidade” 
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(Carlos 2000: 241). Daí que a natureza signifique “espaço primordial” (Rocha 1994: 

177), pureza e autenticidade onde é necessário volver para reordenar o asselvajamento
11

 

do mundo actual. Contudo o jardim nem sempre surge conotado positivamente, pois 

pode estar ligado à morte “A morte caminha no sossego do jardim” (Andresen 2004
a
: 

9).  

 A cidade é o espaço disfórico por excelência, por representar a artificialidade, o 

ruído, o aprisionamento: “Cidade, rumor e vaivém sem paz de ruas, / Ó vida suja, hostil, 

inutilmente gasta/ (…) E eu estou em ti fechada e apenas vejo/ Os muros e as paredes 

…” (Andresen 2005: 22). Tão negativo surge que o poeta, no conto A Fada Oriana, não 

é capaz de encontrar inspiração para escrever. Por isso, Eduardo Prado Coelho conclui 

que “em Sophia, a recusa das cidades é a recusa do que é caos, transbordância informe, 

proliferação cancerosa e inconsciente, excesso monstruoso e tentacular” (Coelho 1980: 

26).  

 A cidade é, assim, considerada um dos seus inimigos a par do tempo. Esse 

Tempo que surge, no presente, fragmentado, “dividido”, dá aliás título a um dos seus 

volumes (No Tempo Dividido), porque representa perigo, desunião e imperfeição: “Este 

é o tempo / Da selva mais obscura” (Andresen 2003
b
: 40). Essa constatação opõe-se ao 

passado idealizado, perspectivado em abstracto, uma vez que está arreigado aos valores 

da antiguidade – harmonia, justiça, beleza e ordem. Caberá à poesia resgatar o tempo ao 

Tempo, restituindo-lhe a pureza e unidade primordial. Como tal, o futuro também tem 

lugar na obra andreseniana como reflexo da esperança de um mundo melhor.  

 Servindo-se de uma linguagem muito própria, muito sua, à palavra é restituído o 

seu sentido original, livre de preconceitos e imposições sociais, como no-lo afirma 

Silvina Lopes:  

A purificação das palavras corresponde a uma necessidade de limpidez, à eliminação 

da sobre-significação que circula entre um sujeito fossilizado em imagens 

estereotipadas e um exterior encouraçado em codificações labirínticas (Lopes 1990: 

41). 

 

 Embora recorra a imagens e metáforas, refugia-se essencialmente num discurso 

simples, repetitivo, sem intenções de conseguir grandes artificialismos retóricos. Pois a 

mesma autora acrescenta:  

                                                           
11

  Itálicos nossos.  
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Repare-se que a aversão da autora «ao comércio das palavras» releva de uma mais 

geral  aversão ao que é retórico, artesanal, no sentido de desenvolvimento de uma 

técnica que visa produzir um determinado efeito estético. É que a palavra poética, 

assim como não explica  também não convence (Lopes 1990: 41). 

 

E, citando Mallarmé, porque Sophia também o cita, “restituir um sentido mais puro às 

palavras da tribu” (Mallarmé, apud Sophia 1986: 78) será mais uma incumbência 

daquele que tem o ofício poético. 

  

  

 3. (Des)comprometimento social e político 

 

 Embora Carlos Ceia afirme que “Sophia nunca fez modificações profundas na 

sua arte; nunca mudou na essência a forma de trabalhar as palavras; nunca criou 

personalidades literárias; nunca escreveu por resposta a modas literárias; manteve-se 

sempre fiel aos mesmos temas literários” (Ceia 1994: 186), a verdade, porém, é que 

deixa ler nas entrelinhas de umas notas e comentários que, a determinada altura, se 

verifica na obra andresiana um maior envolvimento nas questões sociais. Ao não querer 

insinuar, insinua que na produção literária de Sophia está presente a dialéctica defendida 

pelo Neo-Realismo, por abordar aspectos da sociedade do seu tempo, por ser 

anticonfessional e rejeitar o individualismo:  

 

Não estou a querer insinuar, como na estética marxista, que os maiores escritores 

foram aqueles que de uma forma mais completa conseguiram incorporar as 

contradições sociais nas suas obras. A importância artística de um escritor não 

depende exclusivamente da forma como  se corporizam as contradições nos seus 

textos, mas constitui apenas um dos caminhos mais seguros para fazer o balanço de 

uma obra literária. A obra de Sophia sempre rejeitou o individualismo, a celebração 

da vida pessoal, o confessionalismo que reduz ao assentimento do sujeito, para partir 

do princípio de que a arte é apreendida da experiência à qual se retirou o 

experimentado (Ceia 1994: 186). 

 

 Silvina Rodrigues Lopes não tem dúvidas de que a poesia de Sophia evolui no 

sentido de se tornar mais empenhada, tomando as obras No Tempo Dividido (1954) e 

Livro Sexto (1962) como ponto de viragem, atingindo o auge com a publicação da obra 
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O Nome das Coisas (1977), pois “a implicação política da poesia aparece directamente 

associada ao 25 de Abril, afirmação de um projecto, decepção, necessidade de 

recomeçar” (Lopes 1990: 19).  

  Partilhando da mesma opinião, Eduardo Prado Coelho confirma que há uma 

evolução na poesia de Sophia, ao mudar um pouco o rumo dos seus textos: “Em 

determinada fase, produz-se uma inesperada coincidência entre o espaço do poema e o 

espaço do país” (Coelho 1980: 30), abordando o tema do exílio segundo diferentes 

perspectivas, algumas das quais com conotações políticas, como por exemplo, exílio 

como sinónimo de “opressão fascista e colonialista em Portugal” (Idem, 31) ou como 

“degradação do projecto revolucionário do 25 de Abril” (Idem, ibidem). 

 Clara Rocha utiliza a mesma expressão – revolucionário (Rocha 1994: 171) – 

para se referir ao conteúdo da poesia de Sophia e adianta em relação aos Contos 

Exemplares: 

 

Uma outra ideologia, que assume naturalmente um valor disfórico, é aquela que 

subjaz aos sistemas políticos e sociais de ditadura e opressão. Cabe aqui recordar 

que Sophia nasceu em 1919 e que grande parte da sua vida acompanhou o período 

da história portuguesa politicamente dominada pelo regime salazarista. A 

progressiva tomada de consciência dos problemas sócio-políticos («Para o 

Francisco, que me ensinou a coragem e a alegria do combate desigual», lê-se  no  

limiar dos Contos) levou-a a incluir conteúdos sociais e éticos na sua obra. Em « O 

jantar do Bispo», «Retrato de Mónica» e «Praia», a desmistificação da ideologia 

dominante faz-se através do recurso a signos actanciais, como as figuras (aliás 

dotadas de marcas redundantes)  do Senhor Importantíssimo, do Dono da Casa, do 

«homem importantíssimo» que é marido de Mónica, do «Príncipe deste Mundo» ou 

do Fuhrer, «capitão da estupidez».  Em todas estas  «etiquetas» nominais está 

presente a ideia de mando, à qual se acrescentam também as de posse, superioridade, 

poder, ou inferioridade, conforme, indiciando outros tantos juízos de valor da autora 

(Rocha 1980: 15).  

 

    Ora, conforme os depoimentos destes estudiosos, parecem estar reunidos os 

ingredientes para se poder conjecturar um compromisso social e político na obra 

andresiana, ao se referirem algumas das coordenadas por onde se guia a literatura dita 

socialmente empenhada. Senão vejamos: as questões políticas e sociais do seu tempo 

são retratadas nos textos, como por exemplo o 25 de Abril; a expressão “revolucionário” 

é designativa da literatura dessa índole; a luta de classes está implícita ao apresentar a 

relação classe dominadora/dominada; serve-se ainda do modelo actancial greimasiano, 

já para falar no recurso às personagens tipo (“dotadas de marcas redundantes”, nas 
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palavras de Clara Rocha) tão caras aos neo-realistas pela sua representatividade e 

dimensão simbólica.   

 Ouçamos ainda a voz da própria Sophia:  

 É a poesia que torna inteiro o meu estar na terra. E porque é a mais funda 

implicação do homem no real, a poesia é necessariamente política e fundamento da 

política. Pois a poesia busca o verdadeiro estar do homem na terra e não pode por 

isso alhear- se
12

 dessa forma de estar na terra que a política é. Assim como busca a 

relação verdadeira do homem com a árvore ou com o rio, o poeta busca a relação 

verdadeira com os outros homens. Isto o obriga a buscar o que é justo, isto o implica 

naquela busca de justiça que a política é (Andresen 1986: 75).  

 

 Encontramos, então, aqui espelhado o conceito de alienação no qual os neo-

realistas tanto investiram, no sentido de o clarificar para o combater. Embora partindo 

de concepções distintas - a Sophia não interessa a faceta classista e/ou interclassista -, a 

verdade é que a alienação é por ambas as partes fortemente repudiada. Condena-se a 

passividade e propugna-se por uma procura, neste caso, do que é justo.  

 A contestação da absoluta independência da arte e do artista, concepção outrora 

defendida pelos presencistas e por isso acusados de nefelibatas, também aproxima 

Sophia daqueles que atribuem uma missão social à literatura, porque não entendem o 

poeta isolado do mundo numa torre de marfim:  

 

 O artista não é, e nunca foi, um homem isolado que vive do alto duma torre 

de marfim. O artista, mesmo aquele que mais se coloca à margem da convivência, 

influenciará necessariamente, através da sua obra, a vida e o destino dos outros 

(Andresen 1975: 234).  

 

 O apelo à revolta chega-nos pela voz do narrador do conto “Praia” (Andresen 

1985: 135-146), retirado dos Contos Exemplares: 

Um homem revoltado, mesmo ingloriamente, nunca está completamente vencido. 

Mas a  resignação passiva, a resignação por ensurdecimento progressivo do ser, é o 

falhar completo e sem remédio. Mas os revoltados, mesmo aqueles a quem tudo – a 

luz do candeeiro e a luz da Primavera – dói como uma faca, aqueles que se cortam 

no ar e nos seus próprios gestos, são a honra da condição humana. Eles são aqueles 

que não aceitaram a imperfeição. E por isso a sua  alma é como um grande deserto 

sem sombra e sem frescura onde o fogo arde sem se consumir (Andresen 1985:136-

137). 

                                                           
12

 Itálicos nossos. 



64 
 

 

 No entanto, e apesar da sua passagem pela Assembleia Constituinte, na 

qualidade de deputada, e do seu envolvimento pessoal na melhorias dos condições 

humanas – lembremos as organizações das quais fez parte -, não se filia em nenhuma 

corrente literária precisa, convirjam ou não em determinadas matérias. A explicação é 

adiantada pela própria autora: 

… a política não pode nunca programar poesia.   
Compete à poesia, que é por sua natureza liberdade e libertação inspirar e profetizar 

todos os caminhos da desalienação (...). 

Não é por acaso nem por uma particularidade do seu temperamento que Mao-Tsé-

Tung  é poeta. Não é por acaso que Marx e Trotsky amaram a poesia. A poesia é 

primordial e anterior
13

 à política. Por isso nenhum político por mais puro que seja o 

seu projecto pode programar uma poética.  

Mas nenhuma revolução será real se a poesia não lhe for fundamento e não 

permanecer sua irmã (Andresen 1986: 77). 

 

 Entendamos poesia em sentido lato, extensível a literatura, porque a poesia é 

anterior à política não se sujeita a qualquer esquema programático, embora a “condição 

política e revolucionária” (Carlos 2000: 249) esteja inerente ao acto de criação poética. 

Este conceito de anterioridade retira-lhe qualquer servilismo ideológico. Para além 

disso, Sophia não tem a visão redutora dos neo-realistas mais radicais: aborda outras 

temáticas; não se cinge a determinadas premissas; não se sujeita a este ou aquele 

espartilho, principalmente se a motivação for exterior, quer se trate da sua obra lírica 

quer se trate da narrativa. Procura, acima de tudo, a religação ao tempo primordial 

pautado pelos valores da harmonia, da justiça, da beleza e da ordem. Como o seu tempo 

é “dividido”, imperfeito, sem a “verdade antiga da natureza” (Rocha 1994: 177), trata 

temas de conotações políticas, sociais e éticos como forma de procurar restituir 

dignidade à condição humana. Na medida em que – como afirma em “Arte Poética III” - 

“a obra de arte faz parte do real” (Andresen 1975: 233), não poderá excluir qualquer 

faceta dessa realidade, “chegando mesmo a estabelecer uma equação perfeita entre 

poesia-justiça-política, que releva de uma tal interdependência” (Lopes 1990: 40). 
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 4. O tema da aceitação social nos contos A Fada Oriana e "História da Gata 

Borralheira" 

 Face ao anteriormente exposto, pensamos ter ficado provado que Sophia goza de 

uma independência estética que nos permite afirmar que o tema da aceitação social não 

surge na sua obra e nos contos em particular A Fada Oriana e "História da Gata 

Borralheira" ao serviço de qualquer escola ou movimento. Encontramos este tema 

tratado numa perspectiva da defesa de valores “positivos”, tais como o bem, a 

solidariedade, a justiça e a liberdade. Deste modo, caberá ao poeta ser o seu divulgador, 

tornando-se o pedagogo que deve através do seu exemplo formar o cidadão comum, tal 

como é comentado por Marta Martins:  

 

É este sentido que Sophia parece imprimir à sua obra, quer para crianças, quer para 

adultos. A partir de um ideal de criança, que, no seu sentido mais lato, aponta para 

um ideal de Homem, segundo o qual se deveria formar o indivíduo, o poeta assume-

se como ser predestinado que toma nas suas mãos a tarefa de modelar o homem 

comum, imprimindo-lhe, através do exemplo, um sentido orientador à sua vida 

(Martins 1995: 81). 

 

  Esta visão do poeta como ser superior advém da adopção do modelo educacional 

grego, devido à formação académica que teve – frequentou o curso de Filologia Clássica 

na Faculdade de Letras de Lisboa -, e à sua distinta origem – não esqueçamos que 

Sophia nasceu no seio de uma poderosa família aristocrática de ascendência 

dinamarquesa.  

 Os valores defendidos são os antigos, os verdadeiros, aqueles que derivam, 

simultaneamente, da sua formação humanista cristã. Deste modo, não estranhamos que 

a temática que procuramos abordar faça parte da moral que Sophia procura instituir ao 

longo da sua obra, porque, no seu entender, “a poesia é uma moral. E é por isso que o 

poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. E a busca da 

justiça é desde sempre uma coordenada fundamental de toda a obra poética” (Andresen 

1975: 234). 

 Desta forma, procederemos à análise dos referidos contos, num prisma que 

ponha em destaque a intenção moralizadora subjacente.  
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  4.1 O conto A Fada Oriana 

 O conto A Fada Oriana, publicado pela primeira vez em 1958, é, sem sombra de 

dúvida, dedicado ao público infantil pela simplicidade da linguagem, pela linearidade da 

acção, pela presença de fadas e uma série de peripécias onde participam animais, 

colocando-nos perante o maravilhoso (Gomes, 2006).
14

 E apesar de se desenvolverem 

diferentes eixos ideomáticos, tais como o altruísmo versus egoísmo, ou essência versus 

aparência, também é possível detectar a presença da temática da aceitação social neste 

texto de Sophia, abordada numa perspectiva moralizante. Ou seja, Oriana é punida pela 

sua vaidade e negligência por ter abandonado os seus amigos e descuidado os seus 

afazeres para se dedicar apenas a ela própria. Por tal atitude, para além do castigo que a 

fada lhe impõe (perda das asas e seus poderes) é segregada por toda a comunidade. Essa 

rejeição levá-la-á a procurar insistentemente a aceitação social que entretanto perdera. A 

moralidade subjacente aponta no sentido de não descurarmos os nossos deveres e 

compromissos, não só para nos sentirmos bem connosco próprios (satisfação interior), 

mas também pelo facto de necessitarmos que reconheçam e valorizem a nossa 

função/intervenção, que se traduzirá na aceitação e integração plena na sociedade.  

 

   4.1.1 A Acção 

 Nesta pequena narrativa, surge uma fada boa, de nome Oriana, a quem é 

confiada uma missão que ela promete cumprir - zelar pelo bem-estar da floresta, 

animais e pessoas. Assim, todos os dias regava as flores, ajudava as famílias do 

lenhador e do moleiro bem como a velhinha nos seus afazeres, proporcionando-lhes 

uma vida mais facilitada e condigna. Ou procurava amenizar a má disposição que 

reinava na casa do Homem Muito Rico. À noite, visitava o seu amigo Poeta, único 

humano capaz de a ver, inspirando-o e encantando-lhe o seu mundo.  

 A tudo e todos procurava acudir até que um dia, ao salvar um peixe, viu 

reflectida na água a sua imagem. Apaixona-se por si própria e, ouvindo os elogios do 

peixe e seguindo os seus conselhos, passa a viver unicamente para a sua aparência, 

descurando as suas tarefas habituais. Castigada pela Rainha das Fadas, perde as asas e a 

                                                           
14

 Na medida em que não é nossa intenção explorar este assunto, que nos desviaria do nosso propósito, 

sobre a classificação do conto A Fada Oriana como pertencente à Literatura Infantil pode ler-se a 

dissertação de Sandra Gomes (Gomes 2006). 
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varinha de condão até ser novamente merecedora de todos os poderes que lhe tinham 

sido confiados.  

 A pequena fada, muito arrependida, procura restituir a ordem à floresta e 

redimir-se do mal feito. Mas para que isso aconteça terá que desinteressadamente 

superar uma prova de risco. Vai à procura das pessoas que costumava proteger e que 

entretanto tinham partido para a cidade. Chegada lá, debate-se com um espaço caótico, 

marcado pela miséria, solidão e injustiça. Encontra os seus amigos, mas nada pode fazer 

por eles sem os seus poderes. Regressa à floresta e pede auxílio ao Peixe para que a 

ajude a provar aos animais que ainda é uma fada. Mas, na hora de testemunhar a seu 

favor, ele não aparece. Desacreditada, não merece a confiança de ninguém, nem dos 

próprios animais que lhe negam a entrega do filho do moleiro, condição necessária para 

que a família dele regresse à floresta.   

  Tentada pela Rainha das Fadas Más, recusa a proposta de ter novamente asas e 

varinha de condão a troco de praticar o mal. Verdadeiramente arrependida, não se afasta 

do seu propósito de fazer novamente o bem. Assim, põe-se mais uma vez a caminho da 

cidade quando repara que a velhinha, que já mal via, dá um passo na direcção de um 

abismo. Sem se aperceber de que já não tem a capacidade de se suster no ar, salta para 

salvar a velha. Nesse preciso momento, vê então as suas asas e poderes serem-lhe 

restituídos pela Rainha das Fadas. 

 Ao reaver as suas faculdades sobrenaturais, os animais voltam a acreditar nela e 

entregam-lhe o filho do moleiro. A partir daí, a todos ajuda a regressar e restabelece-se 

o equilíbrio na floresta, sob o olhar protector de Oriana. 

 

 Trata-se de uma narrativa fechada, porque a acção apresenta uma solução final, 

que termina com a prova glorificadora, pois Oriana mostrou-se arrependida do mal que 

fez e viu a situação de falta ser reparada. Há uma intenção moralizadora implícita: 

quando fazemos o bem somos recompensados, quando fazemos o mal somos 

castigados. Poderemos subdividir o conto da seguinte forma: 

 Uma situação inicial, em que se apresentam as fadas e a sua ambivalência: “ Há 

duas espécies de fadas: as fadas boas e as fadas más. […] caem mortos no chão” 

(Andresen s/d: 5). 
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 Um desenvolvimento que corresponde à entrega de uma missão a Oriana, 

sucedendo-se uma série de peripécias ou eventos que atinge o ponto culminante 

no momento em que arrisca a vida para salvar a velha: “Era uma vez uma fada 

chamada Oriana. Era uma fada boa […] E caíam, caíam” (Idem, 6-79). 

 Um desenlace ou conclusão, que consiste na restituição dos poderes a Oriana e 

no retorno ao espaço original: “Mas de súbito, como um relâmpago […] e tudo 

ficou encantado” (Idem, 79-82). 

 

 Se aplicarmos o modelo actancial de Greimas (Greimas, apud Soares 2003: 11-

12), obteremos o seguinte resultado:  

Sujeito Oriana 

Objecto Aceitação  social 

Destinador Oriana 

Destinatário Oriana e habitantes da floresta 

Adjuvantes Rainha das Fadas 

Oponentes  Peixe 

Rainha das Fadas Más 

  

 Desta forma, podemos concluir que aquilo que realmente leva o sujeito (Oriana) 

a agir é o seu arrependimento por ter votado a floresta ao abandono e a consequente 

falta de reconhecimento do seu valor pela comunidade em que vive. Já ninguém a 

conhece nem a valoriza. Tal situação obrigá-la-á a procurar a aceitação social (objecto). 

Por isso, é ela o destinador e o destinatário, embora numa primeira instância também 

sejam os habitantes da floresta e a própria floresta. Todos têm a ganhar com a acção de 

Oriana, pois ela a todos tinha ajudado e pretendia ajudar, depois de um período em que 

se centra egoistamente sobre si própria. A Rainha das Fadas sai em seu auxílio, no 

momento em que prova que efectivamente está arrependida, sendo, por isso, a 

adjuvante. Os oponentes são o Peixe, porque a iludiu com os seus elogios e conselhos 

sobre beleza, e a Rainha das Fadas Más, uma vez que a procura afastar dos seus 

objectivos, propondo-lhe uma alternativa ao serviço do mal. 
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 Se aplicarmos ao conto o modelo de Courtès (Courtès 1979:13), podemos 

considerar como prova qualificadora a missão entregue a Oriana de proteger a floresta e 

os seus habitantes. Contudo, é castigada pela Rainha das Fadas por não cumprir com as 

suas tarefas diárias. Segue-se a prova decisiva, na qual a protagonista, movida pelo 

arrependimento, inicia a empresa de reparar o mal feito, tentando ajudar todos os seus 

amigos, chegando a pôr a sua vida em risco para salvar a velhinha. Esta situação valer-

lhe-á a recuperação dos seus poderes. A prova glorificadora consiste em a floresta 

readquirir o vigor e o equilíbrio inicial. 

 

 Segundo Cristina Macário Lopes (Lopes 1987:44), na linha de Larivaille, a 

dinâmica da narrativa segue cinco fases. O estado inicial, neste caso, corresponde ao 

momento em que Oriana se compromete a cuidar da floresta e de todos os seus 

habitantes. A perturbação reside no facto de Oriana, por vaidade e egoísmo, descurar as 

suas tarefas diárias e deixar a floresta ao abandono sendo castigada pela Rainha das 

Fadas, que lhe retira as asas e a varinha de condão. A transformação dá-se no momento 

em que se mostra arrependida e parte à procura dos antigos habitantes da floresta para 

que estes regressem, mas sem os seus poderes a empresa torna-se impossível. A 

resolução ocorre no momento em que salta para impedir que a velhinha caia no 

precipício vê os seus poderes recuperados. No estado final, a floresta volta ao seu 

estádio inicial de equilíbrio. 

 

   4.1.2 O Espaço 

 O espaço físico é constituído por todos os elementos que servem de cenário ao 

desenrolar da acção e à movimentação das personagens. De entre os vários espaços do 

conto, podemos destacar a floresta. É lá onde vivem os amigos e animais que Oriana 

deve proteger. É descrita como um espaço idílico, a fazer lembrar o éden, onde tudo está 

harmoniosamente disposto. É a natureza, local uno e primordial, onde se estabelece a 

aliança entre os homens e o sagrado. Os elementos apresentados têm conotações 

positivas - “as flores”, “os pássaros”, “as árvores”, “raio de sol”, “o orvalho”, “os 

coelhos e os veados”, “os galos”, “as raposas”, “os campos, “as montanhas” e “os 

prados”-, embora também contenha perigos, os abismos, onde a velhinha poderia cair, 

se não fosse orientada pela pequena fada.  
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No momento em que Oriana abandona a floresta, o cenário transforma-se. É 

apresentado negativamente e é a víbora que adianta a razão dessa mudança. 

Estava tudo muito quieto e muito calado. A floresta parecia despovoada. Não se 

ouviam  pássaros. Não havia nenhuma flor. Mas havia muitos cogumelos venenosos. 

E Oriana chamou:   

- Pássaros, esquilos, veados, corças, coelhos, lebres!   
Então ouviu um barulho no chão e, pequenina e preta, a víbora apareceu.  

- Bom dia – disse a víbora. 

- Bom dia, víbora – respondeu Oriana. – Onde é que estão os outros  animais? 

- Foram-se todos embora para os montes. Como a fada Oriana os abandonou e não 

tinham ninguém para os proteger dos tiros dos caçadores, eles tiverem de fugir para 

muito longe. Só ficaram os ratos, as víboras, as formigas, os mosquitos e as aranhas 

(Andresen s/d: 45). 

 

 

No desenlace, Oriana volta a encantar a floresta, readquirindo esta o esplendor e 

a harmonia inicial. É um processo cíclico, na medida em que termina da mesma forma 

como começa, a fazer lembrar as quatros estações do ano da própria natureza. 

No macro-espaço floresta, estão incluídos micro-espaços, tais como as casas do 

moleiro, do lenhador, da velhinha e do Homem Muito Rico. As três primeiras são 

descritas como simples, pobremente mobiladas, desarrumadas e sujas, onde faltam os 

bens essenciais para a sobrevivência dos seus moradores. E, por isso, a intervenção de 

Oriana é fundamental, como podemos constatar nos seguintes excertos: 

A casa estava toda desarrumada. Estava tudo de pernas para o ar e tudo coberto de 

farinha. Estava tudo fora do sítio. Porque a mulher do moleiro tinha onze filhos e era 

muito desordenada e distraída, e nunca tinha tempo para nada. Se não fosse Oriana 

não se poderia viver naquela casa (Idem, 15). 

E quase todos os dias Oriana ia a casa do lenhador. Levava três pedrinhas brancas e 

transformava-as nas coisas que faziam mais falta (Idem, ibidem). 

E dentro da casa [da velha] só havia trapos, móveis partidos e loiça rachada. Oriana 

espreitou pela janela que não tinha vidro (Idem, 8). 

 

Por oposição, a casa do Homem Muito Rico está recheada de objectos valiosos, 

com valor material, mas onde falta o valor afectivo. Por isso, os objectos não se 

entendem, disputam o espaço entre si e não querem permanecer ali.  

Oriana deu a volta à casa para ver por onde é que havia de entrar. As portas estavam 

todas fechadas á chave e Oriana não as podia abrir. Porque em casa do Homem 

Muito Rico as  fechaduras eram tão caras que nem uma varinha de condão as podia 

abrir. Mas havia uma janela aberta. Era a janela da sala. Oriana espreitou e viu que 

na sala não estava pessoa nenhuma. Só lá  estavam coisas. Mas reinava uma 

atmosfera de grande má disposição. Os sofás e as cadeiras  davam cotoveladas uns 

nos outros, as cómodas davam coices nas paredes, as jarras diziam às caixas e aos 

cinzeiros que não as apertassem, e as flores diziam: 
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- Não posso mais, não posso mais, falta-me o ar! (Idem, 17). 
 

A intervenção de Oriana, apesar de solicitada pelas “coisas”, é muito difícil, pois 

não sabe como ajudar, uma vez que é grande a insatisfação que reina naquela casa. 

Tudo o que procura modificar tem um efeito perverso: “Nesta casa – disse Oriana – 

tudo dá mau resultado” (Idem, 34). 

A casa do poeta é um espaço mágico e isolado, “numa torre muito alta e muito 

antiga, coberta de heras, de glicínias e de roseiras” (Andresen s/d: 30), propício à 

introspecção e em pleno contacto com a natureza. Este local, visitado muitas vezes por 

Oriana à noite, porque o Poeta precisa da sua inspiração para escrever, parece ser ideal 

para quem se entrega ao ofício das letras.  

O rio, descrito como “pequenino e transparente, quase um regato”, tem nas suas 

margens “trevos, papoilas e margaridas” (Idem, 27). Apesar de surgir como um espaço 

simples e belo, representa um grande perigo para a protagonista e é o local eleito para se 

desenrolarem as peripécias de maior relevo e destaque na acção. É nas suas águas que 

Oriana vê reflectida a sua imagem, o que desencadeará o seu processo de 

transformação, instigado pelo Peixe, único morador referido. Também é à beira-rio que 

sofre o castigo imposto pela Rainha das Fadas por não ter cumprido a sua promessa e é 

aí que fica desacreditada perante os animais da floresta por o Peixe não testemunhar a 

seu favor, confirmando que era uma verdadeira fada. Veremos mais à frente a sua 

simbologia. É o local de confronto consigo e da procura de identidade, que pode ter 

desviado Oriana momentaneamente do seu rumo.  

A cidade está associada à ideia do mal. É o espaço disfórico, caótico, impessoal, 

injusto e miserável, de acordo com a concepção que referimos anteriormente no capítulo 

do mito pessoal de Sophia. Oriana sofre a primeira tentação, quando as andorinhas lhe 

propõem que abandone a floresta para voar com elas para muito longe: “Quando vier o 

Outono nós partimos. Tu também tens duas asas. Vem connosco” (Idem, 11). 

Embora Oriana não ceda à pressão das andorinhas e num primeiro momento até 

considere a cidade um espaço neutro, onde a velha vai vender a lenha que ela ajuda a 

transportar, a verdade é que quando parte à procura dos seus amigos este espaço é 

descrito negativamente: 
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As ruas estavam cheias de gente e Oriana sentiu-se muito perdida e muito tonta no 

meio  de tantas casas, de tanto barulho, de tanta agitação. Olhava por todos os lados 

à procura de  alguém que a pudesse ajudar. Mas só via desconhecidos, que 

passavam sem sequer a ver (Idem, 54). 

 

Todos os seus amigos se encontram em más condições. Moram num “bairro 

muito pobre, do outro lado da cidade”. É descrito de modo tão disfórico que são 

utilizadas simultaneamente uma hipérbole e uma personificação para o caracterizar: “As 

ruas eram escuras e estreitas e sujas. Tão escuras, tão estreitas, tão sujas, que o sol, 

quando ali chegava, empalidecia” (Idem, 55). 

O lenhador está preso por ter roubado uns cobertores para o filho doente, a 

família do moleiro não sabe do paradeiro de um dos seus filhos e o Poeta vive 

boemiamente por cafés, completamente desligado da sua arte, porque Oriana já não 

encanta a noite.  

 A cadeia, local visitado pela pequena fada duas vezes, é caracterizada 

metonimicamente como sendo deprimente, ao se atribuírem determinados adjectivos à 

porta, subentendendo-se todo o espaço: “Era uma porta triste, escura, cheia de manchas 

de humidade” (Idem: 60). 

 O espaço social também é representativo neste texto. Como se trata de um conto 

de fadas, apresenta um mundo paralelo ao nosso com uma organização similar. Deste 

modo, constatamos que as personagens humanas apresentadas provêm de dois 

ambientes distintos: um marcado pela pobreza e miséria, onde a intervenção de Oriana é 

fundamental para a sua sobrevivência. A velhinha, abandonada por tudo e todos, 

necessita de alimento e apoio na lida diária por falta de forças. O lenhador precisa de ser 

ajudado, devido às carências económicas. O moleiro tem uma família grande e 

desregrada que não sabe como se organizar e manter as instalações limpas e asseadas. 

Cabe, neste caso, a Oriana o papel de tudo limpar e arrumar.  

 O outro ambiente é o oposto. Trata-se da casa de um Homem Muito Rico, 

excentricamente decorada, onde bens materiais abundam mas falta a afectividade. A 

intervenção de Oriana é mais difícil, pois não sabe como ajudar os objectos queixosos 

nem aplacar a infelicidade do dono. Afinal, as carências afectivas são mais difíceis de 

tratar do que as económicas. Vive-se de aparências, o fundamental é tudo o que se 

ostenta. Daí que o Homem Muito Rico tenha necessidade de exibir objectos tão valiosos 

na sua casa. Oriana pensa ajudá-lo ao restituir-lhe o cabelo (e realmente torna-se mais 
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simpático com os outros), mas a vaidade é tanta que chega a incomodar o espelho pelo 

número de vezes que se coloca à sua frente. Só se preocupa com a exterioridade, não 

interessa a verdadeira essência, dando a impressão de que o mundo dos ricos é fútil. 

   Finalmente, podemos afirmar que nos é permitido aceder ao espaço psicológico 

das personagens, principalmente de Oriana. Sabemos inicialmente que a sua 

preocupação é ajudar os outros:  

 - Até que enfim! Consegui fazer qualquer coisa nesta casa. Já me posso ir 

embora. Uf! (Idem, 26).  

 

 No entanto, depois de ver reflectida a sua imagem nas águas do rio, centra toda a 

atenção sobre si mesma, como podemos verificar pelo recurso ao monólogo interior, 

tornando-se egocêntrica e vaidosa: 

  - Mas que bonita que eu sou – disse ela. – Sou linda. Nunca tinha pensado nisto. 

 Nunca me tinha lembrado de me ver! Que grandes que são os meus olhos, que fino que  é o meu 

 nariz, que doirados que são os meus cabelos! Os meus olhos brilham como estrelas azuis, o meu 

 pescoço alto e fino como uma torre. Que esquisita que a vida é! Se não fosse este peixe que 

 saltou para fora da água para apanhar a mosca, eu nunca me teria visto. As árvores, os animais e 

 as flores viam-me e sabiam como eu sou bonita. Só eu nunca me via! (Idem, 28). 

  

 Depois de confrontada e castigada pela Rainha das Fadas, mostra-se arrependida 

pelo mal causado e quer inverter a situação: 

- Asas, asas, ai minhas asas! Que feio que é uma fada sem asas! Que ridículo que é 

uma  fada sem asas! Ninguém vai acreditar que sou uma fada. Vão julgar que sou 

só uma menina  bonita mas eu não quero ser uma menina bonita, quero ser fada 
(Idem, 43). 

 

 Cansada de tentar provar que é fada e recusando fazer o mal, lamenta mais uma 

vez o estatuto perdido e manifesta desejo em ser útil. Procura ter a aceitação que outrora 

tivera:  

- Nunca, nunca mais terei asas. Porque me enganei, perdi as minhas asas azuis. 

Porque não quis ser má, perdi as asas iguais às asas das borboletas. Agora é como se 

eu não fosse uma fada. Ninguém nunca mais acreditará que sou uma fada. Talvez eu 

própria até me esqueça de que  sou uma fada. Tenho de viver como se fosse uma 

rapariga como as outras. Nunca mais poderei voar por cima dos caminhos cheios de 

pedras. Tenho de caminhar passo a passo pelos caminhos  cheios de pedras, como 

as outras raparigas. Mas posso, ao menos, ser boa. Posso ir para a cidade e ajudar os 

outros. Tenho de ir para a cidade, porque é lá que a vida dos homens é mais difícil 

(Idem, 77). 
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4.1.3 O Tempo 

 O tempo é mais uma das categorias da narrativa e determina a sucessão 

cronológica dos acontecimentos susceptíveis de serem datados com maior ou menor 

rigor. Toda a acção dura um determinado tempo. 

 A acção do conto em análise desenrola-se em ano e meio (tempo da história): 

inicia-se num verão, no momento em que é entregue a Oriana a tarefa de cuidar da 

floresta, e termina no segundo inverno seguinte. Durante três estações, protegeu a 

floresta e seus habitantes: “Passou um Verão, passou um Outono, passou um Inverno. E 

chegou a Primavera. E certa manhã de Abril…” (Idem, 7). Será nessa manhã de Abril 

que Oriana se vê nas águas do rio e começa a descuidar as suas tarefas, como mais tarde 

a acusa a Rainha das Fadas: “Não cumpriste a tua promessa. Durante uma Primavera, 

um Verão e um Outono passaste os dias e as noites debruçada sobre um rio, a ouvir os 

elogios de um peixe, apaixonada por ti” (Idem, 41). 

 

 Por isso, será naquele “dia de Inverno muito luminoso e transparente” (Idem, 40) 

que verá o seu castigo ser aplicado. Mas três dias depois recupera os seus poderes, 

tornando-se novamente uma fada a sério. 

O narrador segue habitualmente a ordem cronológica para apresentar os 

acontecimentos, investindo mais em determinados momentos, alongando, recuando, 

resumindo ou omitindo, aquilo que se designa por  tempo do discurso. 

 O narrador inicia a história recorrendo à tradicional fórmula “Era uma vez…”, a 

fazer lembrar os contos tradicionais e infantis. Não nos esqueçamos que estamos 

perante um conto de fadas. Apresenta-nos a protagonista e remete-nos para um tempo 

indeterminado, mas não muito longínquo, uma vez que as cidades estão electrificadas, 

são populosas (ninguém se conhece), integrando determinadas figuras humanas como o 

sinaleiro e o vendedor de jornal. Os prédios já têm pelo menos quatro andares com um 

número muito extenso na porta -9537-. Estaremos obviamente no século XX.  

 Segue-se o dia em que Oriana é encarregue de cuidar da floresta - “Um dia a 

Rainha das Fadas…” (Idem, 6), - para sumariamente nos dar a indicação de que se 

entrega à sua missão até à Primavera seguinte: “Passou um Verão, passou um Outono, 

passou um Inverno. E chegou a Primavera” (Idem, 7).  
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 Depois, centra a sua atenção numa tal “manhã de Abril”, dia que serve, por um 

lado, para nos dar a ideia da rotina diária de Oriana, reforçada pela expressão “E quase 

todos os dias…”; por outro, assinala o momento em que salva o peixe e se vê reflectida 

no rio. A partir deste dia, tudo mudará na vida da pequena fada.  

 Durante as três estações esqueceu-se da promessa. Só pensou nela e, mais uma 

vez, esse tempo é referido sumariamente: 

 

E, durante a Primavera, Oriana enfeitou-se com coroas e colares feitos de 

madressilvas,  margaridas, narcisos, flor de laranjeira, papoilas.  

Depois, no Verão, Oriana enfeitou-se com cravos, rosas e lírios. E no Outono 

enfeitou-se com folhas vermelhas de vinha, com dálias e crisântemos.  

Mas
15

 quando chegou o Inverno só havia violetas (Idem, 37) 

 

 A adversativa “mas” indicia uma ruptura no desvario e a chegada do momento 

do castigo. Esse momento chega no Inverno pela voz da Rainha das Fadas. A esse dia 

há-de o narrador dedicar tempo e atenção para que ela se aperceba do mal que fez. 

Deste modo, depois de percorrer o caminho entre as casas dos amigos e se inteirar do 

que acontecera na sua ausência, vai até à cidade ainda durante a noite para os encontrar.  

 A narrativa adquire a partir daqui outro dinamismo. Ora assistimos a momentos 

de avanço na acção, a traduzir a busca frenética de Oriana, ora assistimos a várias cenas 

dialogadas, de entre as quais destacamos algumas. Primeiramente, relevamos o diálogo 

entre Oriana e os animais que restavam na floresta, que lhe explicam os motivos da 

partida dos amigos dela, verificando-se nestes momentos uma analepse. Depois, mais 

tarde, na cidade, sobressai o diálogo com os seus supostos protegidos, que lamentam o 

desleixo dela e se queixam do seu infortúnio. Em seguida, o discurso estabelece-se entre 

Oriana e os animais que mantêm refém o filho do moleiro. Posteriormente, surge o 

pedido ao peixe para que confirme a sua história perante os animais da floresta e 

novamente é confrontada por estes, que não acreditam nela. Depois, vem a proposta da 

Rainha das Fadas Más, a que se segue a conversa com a Rainha das Fadas, no momento 

da devolução das suas asas. Finalmente, estabelecem-se os diálogos curtos com os seus 

amigos, quando os devolve à floresta.  

 Entre o dia de Inverno e o final da acção passam-se quatro dias: “dia de 

Inverno”; “Cá fora já anoitecia”; “… quando era meio-dia, chegou à cidade”; “Até que 

                                                           
15

 Itálicos nossos.  
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anoiteceu”; “Quando lá chegou nascia o dia”; “E no dia seguinte, mal nasceu o dia”. 

Mas há, entretanto, recuos no tempo, analepses, em que as personagens assumem o 

estatuto de narrador para contar a Oriana o que sucedeu no período de desmazelo com 

os seus amigos, quer seja num discurso de terceira pessoa porque são testemunhas, quer 

seja num discurso de primeira pessoa por terem vivido momentos de aflição – o caso da 

mulher do lenhador.  

  A anisocronia predomina ao longo da acção, mas há tentativas várias de 

aproximar o tempo do discurso do tempo da história através dos diálogos referidos, 

embora alguns sejam de uma brevidade tal que funcionam mais como núcleos 

diegéticos, com a intenção de fazer progredir a história.   

 É interessante notar que durante o dia Oriana ajuda todos os seus amigos 

humanos, excepto o Poeta. É à noite que o visita por ser o momento mais mágico, 

aquele que a fada pode encantar com a sua varinha de condão. Esta concepção mágica e 

misteriosa da noite está presente em muitos textos de Sophia, como constatámos no 

capítulo dedicado ao seu mito pessoal. A própria cidade, sempre descrita negativamente, 

adquire um fascínio àquela hora, socorrendo-se, neste conto, da enumeração e da 

comparação para melhor o expressar: 

 De dia e vista de perto a cidade era escura, feia e triste. Mas à noite a cidade 

brilhava cheia de luzes verdes, roxas, amarelas, azuis, vermelhas e lilases, como se 

nela houvesse uma festa. Parecia feita de opalas, de rubis, de brilhantes, de 

esmeraldas e de safiras (Idem, 7). 

 

 Finalmente, ainda dentro desta categoria da narrativa, não podemos deixar de 

referir o modo como as personagens filtram o tempo – tempo psicológico. Oriana, 

alheada da realidade circundante, esquece-se do mundo, das suas obrigações e 

promessas, porque se encontra num processo de descoberta de si própria. Vive esse 

período de forma tão intensa que não se apercebe da passagem do tempo, quando se 

debruça sobre o rio:  

 Oriana estava maravilhada com a sua descoberta. Debruçada sobre a água não se 

cansava de se ver. As horas passavam e ela continuava conversando com a sua 

imagem. Até que o Sol se pôs, veio a noite e o rio escureceu. Oriana deixou de ver o 

seu reflexo. Levantou-se e ficou algum tempo imóvel a cismar. Depois olhou à sua 

volta e disse: 

- Chegou a noite! Como o tempo passou depressa! (Idem, 30). 
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   4.1.4 As Personagens 

 Num texto com as dimensões do conto, não pode haver lugar para grande 

descrição e caracterização de personagens. Assim, constata-se que, à excepção da 

protagonista, nenhuma tem nome próprio e pouco ou nada são caracterizadas, 

desempenhando a função para qual foram criadas.  

Oriana é apresentada logo ao início como um ser sobrenatural, uma “fada boa” e, 

por sua vez, “muito bonita” – característica psicológica seguida de outra do tipo físico - 

predominando no retrato que se segue a caracterização do tipo psicológico: “livre, 

alegre e feliz” (Idem, 6). 

Depois, é descrita pelo narrador como tendo “uma boca encarnada”, “olhos azuis 

como safiras”, “cabelos loiros como searas”, de “pele branca como lírios” e “asas cor do 

ar, claras e brilhantes” (Idem, 28). 

 Mais à frente, auto-descreve-se como sendo “linda”, completando o retrato com 

as seguintes palavras: “… Que grandes que são os meus olhos, que fino que é o meu 

nariz, que doirados que são os meus cabelos! Os meus olhos brilham como estrelas 

azuis, o meu pescoço  alto e fino como uma torre” (Idem, ibidem). 

 

 

Apesar de um pormenor ou outro do retrato físico, a relevância é dada ao retrato 

psicológico, conseguido de modo indirecto. Assim, ela é: 

 Bondosa – faz o bem a todos os animais e habitantes da floresta, a todos ajuda 

desinteressadamente: “Era ela que prevenia os coelhos e os veados da chegada 

dos caçadores. Era ela que regava as flores com o orvalho. Era ela que tomava 

conta dos onze filhos do moleiro. Era ela que libertava os pássaros que tinham 

caído nas ratoeiras” (Idem, 6-7). 

 Activa – visitava todos os habitantes, proporcionando-lhes uma vida melhor e 

condigna.  

 Eficiente – a sua protecção é fundamental para manter o equilíbrio na natureza. 

Sem o seu desvelo tudo se desmorona, como testemunha a víbora: “Foram-se 

todos embora para os montes. Como a fada Oriana os abandonou e não tinham 
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ninguém para os proteger dos tiros dos caçadores, eles tiveram de fugir para 

muito longe” (Idem, 45).  

 Determinada - não desiste de ajudar o Homem Muito Rico, mesmo quando se 

apercebe que ele é difícil de contentar e não hesita em procurar devolver os seus 

amigos à floresta, mesmo sem os seus poderes de fada e rasgando os pés nas 

pedras dos caminhos.  

 Narcisista – vê a sua imagem reflectida na água e fica obcecada por si própria: 

“Quero passar o resto da minha vida a olhar para mim” (Idem, 40). 

 Vaidosa – depois da descoberta de si própria, preocupa-se com a sua imagem 

exterior, fazendo penteados novos, adornando-os com pérolas e as mais variadas 

flores. 

 Íntegra – arrependida de ter faltado à sua promessa, quer repor a situação 

inicial, devolvendo à floresta o esplendor e o vigor perdidos. Por isso, dedica-se 

incansavelmente a essa missão: “Tenho de encontrar um remédio. Com certeza 

que há um remédio. Tem de haver um remédio. Mas o que é que hei-de fazer?” 

(Idem, 66). 

 Esperançosa – não desiste e, depois de ter sido bem acolhida pela árvore, tem 

esperança que a situação se reverta e tudo volte a ser como dantes: “E eu estou 

tão contente porque tenho a certeza de que há um remédio!” (Idem, 67). 

 Altruísta – no momento da queda da velhinha, não desiste de a tentar salvar, 

pondo a sua vida em risco: “Para salvar a velha, esquecendo-te de ti, saltaste no 

abismo” (Idem, 80) - disse-lhe a Rainha das Fadas. 

 A Rainha das Fadas está associada ao Bem, atribuindo uma missão nobre a 

Oriana. Mostra-se implacável na hora de a castigar, contudo, revela um óptimo sentido 

de justiça. Castiga, mas recompensa quem se mostra arrependido e dá provas de ter 

mudado. Esta é a moralidade que se procura veicular. 

 Já a Rainha das Fadas Más está ao serviço do Mal e é oportunista, aproveitando 

o momento de fragilidade de Oriana para lhe propor, a troco de umas asas novas, uma 

intervenção maléfica na natureza. Fisicamente, é considerada “muito bonita”, com olhos 

“pretos e brilhantes, os seus cabelos eram iguais a serpentes azuis-escuras, as suas asas 

eram de mil cores, como as asas das borboletas” (Idem, 75).  

A velha é caracterizada pelo narrador como sendo “…curvada, tão enrugada e 

tão sozinha” (Idem, 9), para além de “velha, enrugada e feia” (Idem, 37). Aparece-nos 
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frágil, solitária e com carências económicas tão graves que é merecedora da piedade de 

Oriana. Não tem os bens essenciais em casa, de modo que é Oriana quem lhe faculta o 

café, o leite, o açúcar e o pão com manteiga. Para além disso, já sem forças e quase 

cega, é ajudada pela pequena fada nos seu afazeres: acendia o lume, apanhava e 

carregava parte da lenha e guiava-a para que não caísse no abismo do caminho para a 

cidade.  

A família do lenhador é pobre – “muito pobre” (Idem, 14) - tão carenciada que 

necessita dos passes de magia da pequena Oriana para lhe colocar roupa nova nos 

armários, uma moeda na caixa do dinheiro e compor o brinquedo estragado do filho.  

A família do moleiro é muito numerosa, pois este tem onze filhos e vive numa 

grande desarrumação. A mulher do moleiro é caracterizada como “muito desordenada e 

distraída, e nunca tinha tempo para nada” (Idem, 15). Por isso, é que “quase todos os 

dias Oriana arrumava a casa do moleiro” (Idem, 16). 

  O Homem Muito Rico apresenta-se sem família, “avarento” e muito arrogante, 

intimidando as pessoas à sua volta: “Os criados estavam assustadíssimos”. Não pensa 

dar nada a ninguém, por isso, não vê de bom grado a mensagem deixada pela fada: 

“Quem dá aos pobres empresta a Deus. Dá metade dos teus móveis aos pobres” (Idem, 

22). Fica feliz e vaidoso, quando Oriana despercebidamente lhe cobre a careca com 

milhares de cabelos. Julgando tratar-se do remédio da viúva, telefona-lhe a agradecer, 

evidenciando gratidão, e torna-se prestável oferecendo-lhe um cargo importante e bem 

remunerado ao filho.  

 O Poeta é um ser excepcional, é o único “crescido” que pode ver Oriana, a fada 

que lhe encanta a noite para lhe dar inspiração. Isolado na sua torre, em contacto com a 

natureza, evidencia uma sensibilidade invulgar que o coloca num estado de epifania, de 

encontro com sobrenatural. Quando é privado da companhia da fada desmorona por 

completo, refugiando-se na vida boémia da cidade.  

O Peixe é “ muito pequenino”, mas tem um “ar muito importante” pelo menos 

na óptica de Oriana. Depois de salvo por ela, oferece-lhe os seus préstimos mas, na hora 

em que são necessários, falta à sua promessa. Não testemunha a favor dela, quando lhe 

pede que comprove perante os animais da floresta que é uma fada verdadeira. Por isso, 

ela acusa-o de ser “ingrato, mentiroso e covarde” (Idem, 75). Bajulador, tece muitos 

elogios a Oriana, desviando-a das suas funções.  
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 As restantes personagens são, essencialmente, os habitantes da cidade, incluindo 

o cão e o gato que a orientam na cidade, e os animais da floresta, destacando-se a 

víbora, o rato, a aranha, a formiga, o veado, o coelho, a raposa, o porco, o lobo, o peixe 

Salomão, que lhe fornece as pérolas para se enfeitar. As “coisas” em casa do Homem 

Muito Rico adquirem vida, discutindo umas com as outras e receando a reacção do 

dono. Têm intervenções muito reduzidas na acção e são parcamente caracterizadas. 

 Embora a narrativa não seja longa, pois trata-se de um conto, podemos afirmar 

que a protagonista apresenta traços que a aproximam da personagem redonda. 

Assistimos a acções imprevisíveis, a mudanças e vacilações, que lhe conferem 

densidade psicológica. 

 Boa e generosa por natureza, sofre uma transformação que a faz esquecer os 

outros, centrando-se apenas sobre si mesma e provocando o caos à sua volta. 

Confrontada com a situação, é castigada e reconhece que errou: 

  
Oriana levantou-se e, com a cara coberta de lágrimas e as mãos cheias de terra, 

pediu à Rainha das Fadas: 

- Dá-me outra vez as minhas asas! Dá-me outra vez a minha varinha de condão! 

Perdoa-me a minha vaidade. Eu sei que faltei à minha promessa, sei que abandonei 

os homens, os animais e as plantas da floresta. (…) (Idem, 42). 

 

 Vive amargurada até conseguir repor a situação de equilíbrio na floresta, 

desabafando com os animais: 

 - Ai, formiga! – disse Oriana, soluçando -, como é que eu hei-de desfazer todo o mal  que fiz? 

Só agora é que eu compreendo como a minha promessa era importante. Só agora é que eu 

compreendo como a floresta precisa de mim.  

  (…) 

 Oh, como é que poderei desfazer o mal que fiz! Eu quebrei a felicidade dos homens, dos 

animais e das coisas. Eu esqueci a minha palavra e abandonei a minha promessa. Agora só 

encontro lumes apagados, casas vazias e cinza (Idem, 50- 52). 

 

Chega a um momento de grande decisão, sabe o que quer, mas não sabe como 

consegui-lo: “Eu quero desfazer o mal que fiz. Irei à cidade buscar os meus amigos 

homens; irei  aos montes buscar os meus amigos animais” (Idem, 40) e “Ai como estou 

sozinha! Ai como estou cansada! Não sei para onde hei-de ir e não posso dar mais um 

passo” (Idem, 65).  

 A sua transformação física dá-se no momento em que evidencia grande 

altruísmo ao proteger a velha, nascendo-lhe novamente as asas. Recupera os seus 
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antigos poderes e torna-se boa e generosa como antigamente. Leiamos as palavras da 

Rainha das Fadas: 

- Oriana, cumpriste hoje a tua promessa. Para salvar a velha, esquecendo-te de ti, 

saltaste no abismo. E o teu dó pela tuas amiga foi tão grande que nem te lembraste 

de ter medo (…) Por isso eu ordeno que de novo nasçam duas asas nos teus ombros 

(Idem, 80).  

   

 As restantes personagens têm uma conduta idêntica ao longo da acção, não 

sofrem alterações nem vivem conflitos interiores. São estáticas, mantendo-se 

inalteráveis ao longo da dinâmica da narrativa.  

 

   4.1.5 O Processo narrativo 

 É interessante notar que ao longo do conto encontramos diferentes níveis 

diegéticos, o que nos coloca perante diferentes vozes. Centrar-nos-emos primeiramente 

no nível extradiegético, por ser o primordial e ter mais relevância ao longo da narrativa. 

Assim, podemos afirmar que a esse nível o narrador é heterodiegético, uma vez que não 

participa na história como personagem, socorrendo-se de um discurso de 3ª pessoa.  

O narrador não é neutro, a sua subjectividade é notória na definição de fadas no 

incipit, preparando o leitor para o interior da narrativa, ao nos estabelecer a diferença 

entre fadas boas e más. Esta explicação está intimamente relacionada com a distinção 

entre Bem e Mal e com o percurso da personagem Oriana, que começa e acaba bem, 

mas faz incursões a meio da diegese nos domínios do Mal. Mostra-se, de início, 

encantado com a pequena fada: “Era uma fada boa e era muito bonita. Vivia livre, 

alegre e feliz dançando nos campos,  nos montes, nos bosques, nos jardins e nas praias” 

(Idem: 6). 

 Durante o decorrer da história não parece condenar Oriana pelas suas 

extravagâncias, sentindo dó pelo seu sofrimento e pela segregação de que é vítima por 

ter descurado a floresta: 

 

 E Oriana foi pela cidade fora. Ia tão aflita que falava alto sozinha. E as pessoas riam-

se… (Idem, 61).   

  (…) 
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 Oriana levantou-se e, escondendo a cara, saiu a correr do café. Ouviu os criados e os 

quatro homens rirem quando ela passava. Fugiu pela rua fora e os risos e as troças 

corriam atrás dela (Idem, 64). 

  (…) 

 - Eu sou uma fada – disse Oriana. 

 - Mentes! – gritaram os animais. 

 E voltando-se para o veado, com a cara cheia de lágrimas, Oriana pediu: 

 - Dá-me o filho do moleiro! Acredita em mim. Eu sou uma fada. 

 - Não – respondeu o veado. – Eu não acredito em ti.  

 Oriana ficou sozinha (Idem, 74). 

 

 

Contudo, há uma moralidade implícita e uma mensagem que passa. Não cabe ao 

narrador o papel de julgar, porque as restantes personagens já o fazem e a própria 

protagonista se auto-condena.   

No final, partilha da alegria de todos, ao ver Oriana com os seus poderes 

renovados e a floresta entrar em equilíbrio: “E Oriana levantou a sua varinha de condão 

e tudo ficou encantado” (Idem, 82). 

 Quanto à focalização, privilegia a omnisciente, uma vez que o narrador, numa 

posição demiúrgica, apresenta um controlo absoluto sobre toda a diegese, que lhe 

permite relatar a informação que considera mais relevante. 

  Mas, em determinadas passagens da narrativa, o narrador de primeira instância 

cede momentaneamente o seu estatuto de enunciador do discurso a determinadas 

personagens. Passamos, então, a encontrar narradores homodiegéticos, personagens que 

assumem essa função na qualidade de testemunhas, como é o caso do rato que narra a 

fuga do moleiro, ou da formiga que se refere à partida da família do lenhador, ou da 

aranha que explica os motivos do desaparecimento do Poeta. A mulher do lenhador 

também narra, desta vez na primeira pessoa, a Oriana as dificuldades que sentiram 

quando chegaram à cidade. Nestes casos, a focalização interna é a que prevalece. 

 Estes narradores de menor estatuto surgem nos momentos em que é preciso 

provar que as consequências da negligência de Oriana são devastadoras. Por isso, 

ouvimos as histórias pela voz de testemunhas ou de alguém que vivenciou situações 

complicadas. Pretende-se atingir um efeito pedagógico sobre Oriana e fazer passar 

também a mesma mensagem aos pequenos leitores.  
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   4.1.6 Os Valores veiculados  

A dicotomia Bom/Mau está presente no conto em análise e será à volta deste 

eixo ideomático que a acção se inicia: “Há duas espécies de fadas: as fadas boas e as 

fadas más. As fadas boas fazem coisas boas e as fadas más fazem coisas más” (Idem, 5). 

 Seguem-se exemplos de acções consideradas boas e más, com o intuito de que, 

de forma simples, os mais jovens percebam e interiorizem estas noções e valores. 

A narrativa continua, sendo apresentada uma fada com uma conduta 

irrepreensível, altruísta, que valoriza a essência colocando-se ao serviço do Bem. No 

entanto, a determinada altura transforma-se, por acção maléfica do Peixe, passando a 

contar mais a aparência que a essência, tornando-se egoísta: “Quero passar o resto da 

minha vida a olhar para mim” (Idem, 40), dirá Oriana nesse período de grande 

conturbação emocional.  

As consequências da sua atitude egocêntrica são desastrosas para a floresta e é 

essa uma das mensagens que é preciso veicular. Se nos preocuparmos só connosco e 

descuidarmos os outros à nossa volta, o mundo torna-se insustentável. Vejamos as 

repercussões que teve na natureza, espaço do encontro com o sagrado, por ser 

primordial e verdadeiro: “Estava tudo muito quieto e muito caldo. A floresta parecia 

despovoada. Não se ouviam  pássaros. Não havia nenhuma flor. Mas havia cogumelos 

venenosos” (Idem, 45). 

 

   

A punição chega pelas mãos da Rainha das Fadas, retirando-lhe os seus poderes 

e votando-a ao ostracismo. Ninguém lhe reconhece o estatuto que detinha e perde a 

aceitação de que gozava no seio da floresta, tal como o demonstra o Poeta nas palavras 

que lhe dirige:  

 

- Não és Oriana. A tua cara é igual à cara da fada Oriana, mas mentes porque não 

tens  asas e não podes encantar a noite. Não és Oriana. O mundo está 

desencantado. Oriana vive na  floresta com as árvores, com o vento, com as 

flores. Aqui não há Oriana. Vai-te embora. Depressa (Idem, 63).  
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A protagonista toma consciência dos seus erros e mostra-se arrependida, o que é 

um bom princípio. Reconhecer os erros é o primeiro passo para se emendarem as 

maldades cometidas: 

 

- Que mau é o mal que eu fiz! – disse Oriana. – Quando eu me debruçava sobre o rio 

via os meus cabelos, a minha cara, o meu pescoço igual a uma torre branca e direita. 

E o mal que eu fazia parecia-me bom e lindo. Mas agora eu vejo que o mal que eu 

fiz é casas vazias, lumes apagados, fome, frio, lágrimas, prisões (Idem,  60). 

 

Por isso, tenta a todo o custo reaver as asas e os poderes condignamente, não 

cedendo às facilidades propostas pela Rainha das Fadas Más, o que encerra uma lição 

de vida não menos importante, como podemos comprovar se confrontarmos o 

pensamento de Oriana: 

 

- Nunca, nunca mais terei asas. Porque me enganei, perdi as minhas asas azuis. 

Porque não quis ser má, perdi as asas iguais às asas das borboletas. Agora é como se 

eu não fosse uma fada. Ninguém nunca mais acreditará que sou uma fada. Talvez eu 

própria até me esqueça de que  sou uma fada. Tenho de viver como se fosse uma 

rapariga como as outras. Nunca mais poderei voar por cima dos caminhos cheios de 

pedras. Tenho de caminhar passo a passo pelos caminhos  cheios de pedras, como 

as outras raparigas. Mas posso, ao menos, ser boa
16

. Posso ir para a cidade e ajudar 

os outros. Tenho de ir para a cidade, porque é lá que a vida dos homens é mais 

difícil (Idem, 77). 

 

Pode continuar a fazer o bem ainda que não seja uma fada com plenos poderes. 

E assim continua até que surge a ocasião de voltar a praticar o bem num acesso de 

grande altruísmo. Salta para salvar a velha da queda do abismo pondo em risco a vida. 

Porque age desinteressadamente, sem segundas intenções e por amor ao próximo, 

merece também ela ser salva. Recupera as asas para se poderem suster as duas no ar, 

evitando a aniquilação no fundo do precipício. Quem pratica o bem merece ser 

recompensado parece ser a conclusão a tirar deste episódio.  

Deste modo, o conto contém uma série de moralidades que vale a pena reter, 

embora não apareçam de modo explícito. Cabe ao pequeno leitor deduzi-las a partir do 

desenvolvimento e desenlace da acção. É uma forma de sistematizar padrões éticos e 

morais que sirvam de modelos comportamentais para o leitor.  

 

                                                           
16

 Itálicos nossos. 
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   4.1.7 Simbologia do conto 

No conto A Fada Oriana, os elementos simbólicos são muitos. Começaremos 

por referir de antemão a própria presença das fadas. Personagens pertencentes ao mundo 

sobrenatural, simbolizam os poderes paranormais do espírito e realizam extraordinárias 

metamorfoses. Detentoras de duas asas que lhes permitem voar e munidas de uma 

varinha de condão operam grandes transformações. A Rainha das Fadas bem como a 

Rainha das Fadas Más concedem ou podem conceder poderes a outras fadas, neste caso 

à fada Oriana. Esta, por sua vez, compensa os humanos daquilo que não têm, como por 

exemplo na casa do lenhador, como refere a personagem formiga: “O lenhador e a 

mulher eram muito pobres. Mas todas as manhãs tu [Oriana] aqui entravas com três 

pedrinhas brancas. E transformavas as pedras em dinheiro, roupa, em pão” (Idem, 49). 

Mas sua intervenção não é apenas em termos materiais, pois Oriana também 

encanta a noite ao Poeta, enche o ar de música e dança a “dança da Noite de Luar de 

Primavera”.  

Assim, a acção das fadas consiste em satisfazer os desejos e conseguir proezas 

impraticáveis de realizar pelos humanos. São por isso um elemento mágico situado no 

domínio do maravilhoso, que não provocam reacção ao leitor, pois são aceites como 

pertencentes a um universo onde tudo é possível. 

A floresta é vista como um santuário que é preciso preservar. Daí que tenha sido 

dada a missão a Oriana de a proteger. Aparece descrita positivamente, repleta de seres 

vivos que convivem harmoniosamente entre si, porque sempre há a mão amiga da 

pequena fada para os socorrer. No momento em que Oriana descura a sua missão, entra 

a natureza em desequilíbrio, porque, tal como um santuário, precisa de ser frequentado e 

venerado. Esta visão do espaço natural vai ao encontro do esquema imagético que a 

autora evidência noutros textos: é o espaço primordial, genuíno e puro, o mais próximo 

do sagrado.    

As águas do rio onde Oriana vê reflectida a sua imagem exercem uma forte 

atracção sobre si mesma, a fazer lembrar o mito de Narciso, que a tornam “incapaz de se 

afastar dele” (Schmidt 1977:193). Apaixonada por si própria, tal como Narciso, descura 

os seus afazeres e corre sempre para lá, afirmando que não quer afastar-se das margens 
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do rio: “- Nunca mais me vou embora da margem do rio – disse Oriana. – Quero passar 

o resto  da minha vida a olhar par mim” (Andresen s/d: 40). 

 

O espelho complementa o carácter narcisista da personagem, pois vai a casa do 

Homem Muito Rico mirar-se nele e perguntar-lhe se realmente é tão bonita como pensa. 

Como a resposta não a satisfaz, sai dali amuada. Mas subverte-se o mito de Narciso, 

pois a fada desprende-se do seu reflexo para dar continuidade aos seus deveres e 

promessas, provando que ultrapassa barreiras humanamente intransponíveis. Apenas 

vivenciou uma fase de procura de identidade e de reflexão, que a pode ter desviado 

momentaneamente do seu rumo, mas da qual saiu fortalecida. 

Do diálogo estabelecido com o Espelho, há uma resposta deveras surpreendente. 

Questionado sobre o que considera mais bonito, responde que é “uma parede branca, 

nua e lisa”, a simbolizar a pureza, simplicidade e humildade, características que Oriana 

perdeu quando se tornou egoísta. Só pode ser verdade, porque dos espelhos esperamos a 

sinceridade, característica que os acompanha desde sempre. 

O Peixe é um símbolo do cristianismo que assume diferentes acepções entre as 

quais Cristo e/ou Salvação, que representa no texto em análise precisamente o contrário: 

a perdição de Oriana. Depois de a fada se mirar nas águas do rio e se encantar com a sua 

beleza, é graças à acção do Peixe que se torna mais vaidosa, egocêntrica e, 

consequentemente, descuidada.   

A cidade é considerada o espaço disfórico por excelência. Não apresenta 

aspectos positivos. Apenas o caos, a imperfeição, os desencontros, as injustiças sociais, 

a miséria e a solidão. Esta concepção está de acordo com o mito pessoal de Sophia. Ora 

vejamos a cidade descrita no conto A Fada Oriana: 

 

As ruas estavam cheias de gente e Oriana sentiu-se muito perdida e muito tonta no 

meio de tantas casas, de tanto barulho, de tanta agitação. Olhava por todos os lados à 

procura de alguém que a pudesse ajudar. Mas só via desconhecidos, que passavam 

sem sequer a ver (Idem, 54). 

 

A noite é um tempo excepcional. É à noite que Oriana visita o Poeta, para lhe 

proporcionar momentos mágicos que lhe purificam o intelecto, facilitando a escrita dos 

seus versos. É durante esse mesmo período que Oriana sobrevoa os campos e os prados 
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e dança com as outras fadas. A própria cidade, com as suas luzes à noite, perde a 

conotação negativa que adquire durante o dia, tornando-se um espaço atractivo e belo e 

adquirindo uma faceta mística.  

 

Mas à noite a cidade brilhava cheia de luzes verdes, roxas, amarelas, azuis, 

vermelhas e lilases, como se nela houvesse uma festa. Parecia feita de opalas, de 

rubis, de brilhantes, de esmeraldas e de safiras (Idem, 7). 

 

Numa das noites em que Oriana se quis ver reflectida nas águas do rio, 

iluminada pelos pirilampos e fogos-fátuos, esqueceu-se do Poeta e nunca mais o visitou, 

tal é a força que a noite com os seus brilhos e luzes exerce sobre Oriana, para além do 

próprio rio. Mas as consequências foram nefastas e Oriana aprendeu a lição, assim 

como se espera que o leitor retire as suas ilações, concretizando-se o efeito pedagógico 

pretendido. 

 

  4.2 O conto “História da Gata Borralheira” 

  

 O segundo conto objecto do nosso estudo, nesta II parte, vem incluído na 

colectânea de contos Histórias da Terra e do Mar de Sophia de Mello Breyner 

Andresen. 

 A temática da aceitação social interessa, mais uma vez, pela moralidade que se 

procura veicular, pondo-se em destaque a luta entre o Bem e o Mal (os valores 

considerados positivos e negativos, respectivamente). Lúcia, protagonista da história, 

toma consciência da sua condição social e económica e, sem olhar a meios, pretende 

vingar na vida integrando-se na alta esfera da socielite. A sua ambição desmesurada e 

doentia obriga-a a tomar opções que conduzem à perdição. Este comportamento 

pernicioso é denunciado com o objectivo de que tomemos consciência dele e seja 

corrigido, estando, pois, os diferentes elementos da narrativa ao serviço da moral, como 

constataremos em seguida.  
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   4.2.1 Acção 

A acção apresenta uma intriga apenas e prende-se com a primeira ida a um baile 

de uma rapariga de dezoito anos – Lúcia. Depois do convite feito pela tia/madrinha, a 

protagonista apresenta-se no baile com um vestido inapropriado para a sua idade (lilás) 

e uns sapatos rotos, sendo alvo de chacota. Sente-se posta de parte e isola-se a um canto, 

até que um rapaz se aproxima dela para dançar. Durante a dança, um dos sapatos sai-lhe 

dos pés e ela, por vergonha, finge que não é seu.  

 Refugia-se numa sala de espelhos e promete a si mesma que tudo irá mudar dali 

para a frente. Aceitará o convite da madrinha para ir morar com ela e vingará a 

humilhação sofrida. 

 Passados vinte anos volta à mesma mansão, para um novo baile, mas em 

circunstâncias diferentes: rica, bonita, poderosa e muito bem casada. 

 Volta à sala de espelhos, mas a imagem reflectida é a do seu primeiro vestido, o 

lilás, do primeiro baile. Incrédula, vê o mesmo rapaz do primeiro baile, agora já homem, 

a entrar na sala a reclamar o sapato de diamantes que tem no pé esquerdo como forma 

de pagamento pelo sucesso da sua vida. Ele é o “outro caminho”. Em troca, traz-lhe o 

antigo sapato roto. Sem capacidade de reacção, é-lhe retirado o sapato de diamantes e 

colocado o sapato esfarrapado. Na manhã seguinte, encontram-na morta, mas sem uma 

explicação para o sucedido. 

 Trata-se de uma narrativa fechada, porque a acção apresenta uma solução 

definitiva e irreversível que, neste caso, termina tragicamente, para que sirva de 

exemplo a todos aqueles que se deixam corromper pelos falsos valores. Somos 

confrontados com: 

 Uma situação inicial, que corresponde à informação sobre o espaço e tempo em 

que a acção decorre: “Como uma rapariga descalça a noite caminhava leve e 

lenta […] um pouco triste e cruel” (Andresen 1998:9-10). 

 Um desenvolvimento, que corresponde às diferentes peripécias ou aos eventos 

que se sucedem até chegarmos ao ponto culminante: “Lúcia tinha dezoito anos e 

era este o seu primeiro baile. […] E calçou-lhe o sapato de farrapos” (Idem, 10-

43). 
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 Um desenlace ou conclusão, que consiste na morte da protagonista: “Quando ao 

clarear do dia encontraram Lúcia morta […] Depois foi esquecido” (Idem, 43-

44). 

 

 Se aplicarmos o modelo actancial de Greimas (Greimas, apud Soares 2003: 11-

12), obteremos o seguinte resultado:  

Sujeito Lúcia 

Objecto Aceitação e projecção social 

Destinador Ambição 

Destinatário Lúcia  

Adjuvantes Madrinha 

Rapaz, numa primeira instância 

Oponentes Convivas do baile, numa primeira 

instância 

Rapaz, numa segunda instância  

  

 Desta forma, podemos concluir que aquilo que realmente move o sujeito (Lúcia) 

é a aceitação social num mundo economicamente mais favorecido ao qual não pertence 

mas ambiciona pertencer (objecto). A sua ambição (destinador) está bem patente na 

forma como se esforça para esconder as suas origens (renegando a sua própria família) e 

nos subterfúgios que utiliza para ascender socialmente, sendo ela própria a beneficiada 

pela sua acção (destinatário). A ida ao baile é a forma encontrada pela protagonista para 

conseguir atingir os seus objectivos. No entanto, encontra alguns obstáculos como as 

convidadas do baile, num primeiro momento, e o Rapaz que abruptamente a impede de 

ser bem sucedida, vinte anos depois, ao lhe cobrar o apoio dado inicialmente. Serão 

estes os oponentes. Mas é interessante notar a duplicidade desta figura masculina, 

porque numa primeira instância será, juntamente com a madrinha, quem apoiará Lúcia a 

“singrar” na escala da hierarquia social. Desempenha, assim, simultaneamente o papel 

de adjuvante e oponente, ao passo que a madrinha é apenas adjuvante.    

 Se aplicarmos ao conto o modelo de Courtès (Courtès 1979:13), a prova 

qualificadora consiste na humilhação sentida por Lúcia no baile, por não estar vestida à 

altura do acontecimento e por pertencer a um mundo economicamente mais 
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desfavorecido. A prova decisiva ocorre no momento em que Lúcia toma a decisão de ir 

viver com a madrinha para aceder a uma realidade economicamente mais favorecida. A 

prova glorificadora é a morte de Lúcia. 

 Segundo Cristina Macário Lopes (Lopes 1987:44), a dinâmica da narrativa 

esquematizar-se-á da seguinte forma. No estado inicial, Lúcia ambiciona poder e 

riqueza e vai ao baile para se integrar nesse ambiente. É humilhada, no baile, pelas 

restantes convivas por não pertencer ao mundo delas, o que corresponde à perturbação. 

A transformação dá-se quando muda de vida, abandonando a família e passando a viver 

com a madrinha. A resolução consiste em Lúcia aceder a um mundo privilegiado, 

realizando-se completamente. O estado final corresponde à morte de Lúcia, quando lhe 

cobram o seu sucesso.  

 

   4.2.2 O Espaço 

 O espaço físico é constituído por todos os elementos que servem de cenário ao 

desenrolar da acção e à movimentação das personagens, e é considerado uma das mais 

importantes categorias da narrativa. Ao longo do conto surgem vários espaços físicos, 

incidindo essencialmente toda a acção sobre um deles: a “casa cor-de-rosa”. A acção 

decorre, essencialmente, na grande casa apalaçada, em dois momentos distintos: quando 

Lúcia tem dezoito anos e vinte anos mais tarde. É descrita como sendo “grande”, 

“antiga”, bem “iluminada” e em ambiente de festa. A protagonista considera a casa um 

espaço mágico, representa o mundo que ela ambiciona alcançar (espaço social). 

 O jardim que envolve a casa cor-de-rosa está coberto de relva e tem árvores, 

madressilvas, tílias, buxos e um “tanque redondo”. A partir daqui adivinha-se o 

ambiente do interior da casa “pelas janelas abertas”, mas é também do interior que se 

sente o seu perfume e vislumbra as sombras das árvores e o reflexo do luar na água do 

lago. É considerado um espaço “misterioso” pelas próprias personagens. 

 É na entrada que Lúcia é recebida pela primeira vez pelos donos da casa, que 

aguardam a chegada dos convidados para o baile: “...avançou para os donos da casa que 

estavam de pé à porta da primeira sala” (Andresen 1989: 10). 

 É pela mão da filha dos donos da casa que Lúcia é conduzida até à sala de baile, 

apreendido pelo recurso a diferentes sensações: visuais [“pares que se multiplicavam 
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nos enormes espelhos esverdeados” (Idem, 11)]; auditivas [“um grupo de músicos 

tocava” (Idem, 11)]; olfactivas [“entravam os perfumes de jardim” (Idem, 11)]; e tácteis 

[“As cortinas inchavam-se de brisa” (Idem, 11)]. O ambiente deixa a protagonista 

completamente deslumbrada.    

Porém, é aqui que se acentuam as diferenças entre Lúcia e as outras convidadas: 

apercebe-se de que não pertence àquele mundo e é posta de parte. E, posteriormente, 

sente-se humilhada por ter perdido o sapato enquanto dançava: “Olhou e viu o sapato 

separado de si no meio da sala. Ia a dizer: - É meu – quando uma rapariga começou a 

rir...” (Idem, 27). 

No segundo baile, sai vitoriosa exibindo os sapatos de brilhantes: “Lúcia deu 

lentamente a volta à sala, mostrando o brilho dos seus passos” (Idem, 38). 

 Dirige-se para o quarto de vestir para fugir da sala de baile, onde não se sente à 

vontade, e pôr rouge, devido à palidez do rosto. Mas ouve uma conversa entre três 

raparigas que a deixa ainda mais incomodada: o seu vestido denuncia a sua condição 

social, factor que lhe impede a integração naquele ambiente. 

 É na escada que, pela primeira vez, o sapato lhe escorrega do pé [“Mas a meio 

da escada fugiu-lhe o sapato do pé direito” (Idem, 19)] no dia do primeiro baile. E, mais 

tarde, ainda nessa noite, é na escada que avista uma das raparigas que desce do quarto 

de vestir e com quem trava uma conversa que Lúcia considera estranha, que a alerta 

para o perigo de nos deixarmos deslumbrar pelas aparências: “não sabemos ao certo o 

que querem os maus reflexos, os maus olhares, as más palavras. Talvez a perdição da 

nossa alma. E temos de manter a nossa alma livre” (Idem, 21). 

 O quarto dos espelhos é uma pequena sala, com um lado “de cima a baixo, 

forrado de espelho” (Idem, 30), onde se vê e se sente desconfortável com a sua imagem. 

Sente-se estranhamente observada pelo próprio espelho. 

 Vinte anos mais tarde volta lá, na ocasião do segundo baile: “Era o mesmo 

espelho, ainda lá estava. Mas também a mesma imagem lá estava ainda” (Idem, 40). 

Horrorizada, verifica que a imagem reflectida no espelho é a do primeiro baile, com o 

mesmo vestido lilás.  

E parece-lhe ver sair do espelho um homem que fala com ela e lhe pede que se 

dirijam para a varanda. 
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É na varanda que se refugia, depois da humilhação sofrida na sala de baile: “E 

refugiou-se na varanda” (Idem, 31). Dali via o que se passava no interior da casa sem 

ser vista e toma a decisão de escolher um novo rumo para a sua vida: 

 

Poisou as mãos sobre a pedra fria do corrimão da varanda e murmurou: 

- Tenho de escolher outro caminho. Um dia hei-de voltar aqui com um vestido 

maravilhoso e com sapatos bordados de brilhantes (Idem, 33). 

 

Vinte anos decorridos, volta àquele local a convite de um “homem” que lhe 

cobra um preço demasiado alto pelo seu sucesso:  

 

- Ouve, Lúcia. Lembra-te: a partir daquela noite de há vinte anos tiveste uma vida 

maravilhosa. Nada te foi recusado, nunca mais sofreste humilhação ... tu venceste 

sempre. Dá--me o teu sapato: é o preço do mundo” (Idem, 42). 

 

É o local de confronto com a verdade e consigo mesma ao qual Lúcia não 

sobrevive: “encontraram Lúcia morta na varanda” (Idem, 43). 

O espaço onde Lúcia habita, até ter tomado a decisão de se mudar para a casa da 

madrinha, surge como uma casa arruinada e modesta, como o sugere o “jardim inculto, 

cheio de musgos e ervas selvagens” (Idem, 16). No sótão, onde “havia de tudo”, Lúcia 

descobre dentro de uma mala um par de sapatos que leva ao baile por não ter outros.  

 A casa da madrinha é referida de uma forma vaga. Sabe-se que se trata de uma 

casa abastada, pois há várias criadas, há o quarto dos armários, onde estão pendurados 

“os vestidos de baile” em cabides. A promessa da madrinha [“eu dou-te todas as coisas 

de que precisas” (Idem, 33)] a Lúcia também o comprova, assim como a expressão: 

“Passou a ter tudo que antes não tinha” (Idem, 35). 

 Procura uns sapatos condizentes com a ocasião nas sapatarias da cidade, mas 

constata que não tem dinheiro suficiente para isso: “ (…) começou a percorrer as 

sapatarias da cidade. Mas os sapatos de baile eram todos terrivelmente caros” (Idem, 

17). Começa aqui a sua provação, pois o facto de não ter uns sapatos condignos é mais 

um motivo de gozo e segregação.   

 Apesar de Lúcia frequentar o colégio, nota-se que não tem as mesmas 

possibilidades económicas que as suas amigas, pois elas falam “de um mundo de festas 
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e divertimentos, um mundo onde tudo era fácil e todas as pessoas eram ricas. Agora 

aquele baile era para ela a porta aberta para esse outro mundo” (Idem, 16). 

 Em suma, os espaços físicos referenciados estão intimamente relacionados com 

o espaço social, na medida em que evidenciam os contrates de duas realidades sociais 

bem distintas.  

 O espaço social é constituído por duas camadas sociais representadas na obra. 

Neste caso, confrontam-se duas realidades distintas: a da família de Lúcia, que está 

economicamente arruinada, e o mundo elitista, marcadamente snob, ao qual a 

protagonista acede. Este espaço é privilegiado e largamente caracterizado pelo grande 

poder de atracção. É mágico, poderoso e resplandecente.  

 Temos acesso ao espaço psicológico das personagens, principalmente aos 

desejos, sonhos e pensamentos da protagonista. Lúcia também sonha com um vestido 

bonito e novo, à semelhança dos vestidos das outras meninas: 

 

Começou a imaginar que era ela própria e estava naquele mesmo dia, naquele 

mesmo baile, mas que tinha um maravilhosos vestido, o mais belo vestido que havia 

no baile. E quando ela passava, as pessoas murmuravam: - Que vestido maravilhoso! 

– ouviu o roçar leve do vestido pelo chão e viu a sua imagem brilhando nos espelhos 

(Idem, 32). 

  

 Entramos no seu pensamento, no momento em que decide mudar o rumo da sua 

vida, apesar de vacilar durante uns breves instantes: 

 

Mas algo nela hesitava: deixar a sua casa, aqueles que a amavam, deixar a doce 

liberdade familiar – entre a aérea distracção do pai, os irmãos descendo como 

bólides pelo corrimão, o desleixo das criadas velhas, os quartos onde o papel se 

descolava da parede, a  sala onde a seda dos cortinados se esgarçava e trocar tudo 

isso, que era quente, vivo e livre, pela minuciosa tirania da tia rica e pelos seus 

discursos de prudência e cálculo, era difícil. Mas ela não queria renunciar ao outro 

caminho (Idem, 33-34). 

 

 Exprime o seu desejo num monólogo interior, quando diz: “- Tenho de escolher 

outro caminho. Um dia hei-de voltar aqui com um vestido  maravilhoso e com sapatos 

de bordados brilhantes” (Idem, 34). 
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   4.2.3 O Tempo 

 O tempo é mais uma das categorias da narrativa e determina a sucessão 

cronológica dos acontecimentos susceptíveis de serem datados com maior ou menor 

rigor. Toda a acção dura um determinado tempo. 

 A acção do conto em análise desenrola-se em vinte anos (tempo da história): 

inicia-se quando Lúcia tem dezoito anos e termina vinte anos mais tarde, aos trinta e 

oito de idade. Situa-se, em termos históricos, nas primeiras décadas do século XX, 

momento em que as mulheres abandonam os vestidos compridos e passam a usá-los por 

baixo da canela.  

O narrador, contudo, não segue sempre a ordem cronológica para apresentar os 

acontecimentos. Organiza o tempo da história a seu bel-prazer: alonga, resume, altera, 

omite, avança e recua. Trata-se do tempo do discurso. 

 Neste conto, o narrador organiza o tempo da seguinte forma: 

“A primeira noite de Junho”, quando Lúcia tem dezoito anos  

“Oito dias antes, a madrinha tinha aparecido em casa de 

Lúcia.” 

 

 

Analepse 

 

“No dia seguinte” 

“véspera do baile” 

“Mas agora, ali na sala de baile”  

“Naquele ano, no dia em que fizera dezoito anos...” Analepse 

“Mas agora, ali...”  

“Daí a dias...” Elipse 

“E assim passaram vinte anos.” Resumo 

“E nesse vigésimo ano, em certa manhã de Maio...”  

“Daí a tempos...” Elipse 

“O mês de Maio, trémulo de brisas, foi contando um por um 

os seus dias...” 

Resumo 

“.... e no primeiro dia de Junho, à noite...”  
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“Quando ao clarear do dia...”  

 

 A noite é o tempo de eleição, pois ambos os bailes se dão à noite, ocupando a 

maioria da diegese. Surge personificada e é comparada a uma rapariga, o que permite 

concluir que se trata de uma projecção da própria protagonista, como mais à frente 

teremos oportunidade de aprofundar.     

 A isocronia está presente nos diálogos, quando o tempo do discurso e da história 

têm duração idêntica. Destaquem-se as cenas dialogadas entre Lúcia e o rapaz 

misterioso durante o primeiro baile pelo apoio e sedução que Lúcia encontra nas 

palavras proferidas pelo seu interlocutor, que entretanto contrastam com toda a tensão 

que se adivinha entre eles, na noite do segundo baile, que culminará na morte da 

protagonista. As conversas com a tia são superficiais e servem para esta impor a sua 

vontade sobre a afilhada e os diálogos entre as meninas no dia do primeiro baile têm 

sempre o propósito de humilhar Lúcia.  

 

   4.2.4 As Personagens 

 Num texto com as dimensões do conto, não pode haver lugar a grande descrição 

e caracterização de personagens. Assim, constata-se que, à excepção da protagonista, 

nenhuma tem nome próprio e pouco ou nada são caracterizadas, desempenhando a 

função para qual foram criadas.  

Lúcia é caracterizada de modo directo e indirecto, mas é principalmente este 

último que predomina. É o próprio narrador que refere directamente que “Lúcia tinha 

dezoito anos e era este o seu primeiro baile” (Idem, 10) - vida social pouco activa - no 

início do texto, para na fase final, vinte anos depois, a descrever fisicamente da seguinte 

forma: “A sua beleza crescia de ano para ano” e “Ela tinha embelezado sempre mais. O 

oval da sua cara agora era mais fino, os seus traços mais desenhados, os seus gestos 

mais perfeitos, a sua voz mais equilibrada e serena” (Idem, 35-36) 

O seu retrato físico completa-se na fala de uma das raparigas do baile: “O 

vestido é feio mas ela é bem bonita” (Idem, 19). 
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Importa referir que o retrato físico é muito vago, não define concretamente a 

personagem, porque o mais importante será o seu retrato psicológico. Na verdade, Lúcia 

é: 

 Desprezada pela filha dos donos da casa e suas amigas por não pertencer àquele 

mundo: “E ambas poisaram nela um olhar duro como se Lúcia fosse uma intrusa 

e elas a quisessem pôr fora...” (Idem, 13). 

 Insegura – sabe que é motivo de troça por parte das outras convivas por ocasião 

do primeiro baile [“ a olharam de alto a baixo, com um misto de troça e dúvida” 

(Idem, ibidem)], por isso procura esconder-se: “ procurando um lugar onde 

estivesse menos exposta” (Idem, 13-14). 

 “confusa e irritada” - não entende a conversa da rapariga do vestido cor-de-

rosa, pois pode estar a ser simpática ou a gozá-la. 

 Ambiciosa – pretende subir na vida, chegar ao poder e a um mundo 

economicamente favorecido: “Era, posta nela, atenção de alguém que pertencia 

ao mundo do brilho e poder onde queria penetrar”. 

 Oportunista – não perde a oportunidade de ir ao baile ainda que com uns 

sapatos rotos e um vestido feio. Era a única forma de contactar com o mundo 

dos ricos: “Não podia perder o convite, não podia deixar que a porta se 

fechasse.” (Idem, 16). 

 Dissimulada – finge estar interessada na noite, em vez de preferir o baile e a 

festa: “Compreendeu que não podia dizer que para ela a verdadeira vida seria 

estar naquele baile com um vestido lindíssimo” (Idem, 26). 

 Fútil – interessa-se apenas pelos vestidos, pelos aspectos materiais: “Um dia 

hei-de voltar aqui com um vestido maravilhosos e com sapatos bordados de 

brilhantes” (Idem, 34). 

 Calculista – deixa a família para atingir os seus objectivos: “...deixar a sua casa, 

aqueles que a amavam (...) trocar tudo isso (...) pela minuciosa tirania da tia 

rica...” (Idem, 33-34). 

 Vaidosa – fica preocupada com o vestido que leva ao baile, pois não gosta do 

vestido lilás que a madrinha lhe apresenta: “Se um daqueles vestidos, o azul ou o 

branco, pudesse ser meu!” (Idem, 23); manda “fazer uns sapatos bordados de 

brilhantes verdadeiros” (Idem, 36) para levar ao último baile; e, na noite do 
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baile, dançava à volta da sala, via-se de “espelho em espelho”, sacudindo os 

cabelos e batendo as pestanas, evidenciando segurança.  

 Narcisista - vive obcecada pela sua imagem, pois são nove as vezes que se mira 

ao espelho, o que nos permite concluir que se trata de uma atitude narcisista. 

 Exibicionista – quer provar a toda a gente que já não é a menina 

economicamente desfavorecida de outrora. Para isso, pavoneia-se no baile com 

uns sapatos de brilhantes: “Lúcia deu lentamente a volta à sala, mostrando o 

brilho dos seus sapatos. Murmúrios correram de boca em boca” (Idem, 38). 

 A madrinha e tia rica de Lúcia convida-a a viver com ela, com a promessa de 

que tudo lhe dará por não ter tido filhos. É tirana, calculista, autoritária, a quem Lúcia 

não ousa desobedecer. 

O Rapaz não tem nome próprio, sendo descrito pelo narrador como “um rapaz 

alto, bonito, moreno” (Idem, 23). Poderá ser associado a um príncipe, pois convida a 

protagonista para dançar, quando ninguém lhe presta atenção no dia do seu primeiro 

baile. Sensível, sente a noite como ninguém e revela ser perspicaz por não se deixar 

deslumbrar com a festa e intuir o verdadeiro sentido da vida. Galante, tece elogios a 

Lúcia e dança com ela: “Eu gosto de dançar consigo mesmo que dance mal” (Idem, 27). 

A Lúcia parecia-lhe “tonto e lunático” (Idem, 26). 

 Vinte anos decorridos, é descrito como “um homem de bela aparência e de ar 

exacto e brilhante. Tudo nele mostrava inteligência, poder, posse, domínio” (Idem, 41). 

Não é reconhecido por Lúcia e vem cobrar-lhe os sucessos e triunfos de vinte anos, 

exigindo-lhe o sapato de brilhantes e restituindo-lhe o sapato esfarrapado. Trata-se de 

uma personagem insólita que provoca estranheza e vacilação no leitor - e na própria 

protagonista - que, por momentos, hesita entre uma explicação racional e uma 

sobrenatural. Estamos perante o fantástico.  

 Do Pai de Lúcia, sabe-se apenas que é um pobre “viúvo arruinado” (Idem, 16) e 

as restantes personagens são parcamente caracterizadas. 

 

 Apesar de se tratar de um conto, uma narrativa breve, a protagonista surge com 

densidade psicológica, porque vive um conflito interior, hesita entre permanecer na casa 

paterna e mudar-se para casa da madrinha. Este dilema que a personagem vive e ao qual 
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o leitor tem acesso confere-lhe profundidade, aproximando-a da personagem redonda 

(Reis; Lopes 1990: 315): 

Então lembrou-se: 

Naquele ano, no dia em que fizera dezoito anos, a madrinha tinha-lhe dito: 

- Lúcia, tens dezoito anos, é preciso pensar no teu futuro. Não conheces 

ninguém, não és convidada para nada, andas vestida como uma pobre. Vem 

viver comigo que sou tua madrinha e não tenho filhos. Se vieres viver 

comigo, eu dou-te todas as coisas de que precisas. 

- Não posso deixar o meu pai e os meus irmãos – disse Lúcia. 

- Bem – respondeu a madrinha. – Viver é escolher. Tu escolhes ficar com o 

teu pai. Mas o meu convite fica em aberto. Se um dia escolheres um caminho 

diferente, vem viver comigo. 

Lúcia ficou a viver com o pai. 

Mas agora, ali, com a cara encostada à pedra fria da parede, com o olhar 

mergulhado no escuro da noite, lembrou-se do convite que lhe fora feito e 

murmurou: 

- Tenho de escolher outro caminho. Tenho de ir viver com a minha madrinha. 

Mas algo nela hesitava: deixar a sua casa, aqueles que a amavam, deixar a 

doce liberdade familiar... (Andresen 1989: 33). 

 

 As restantes personagens são planas (Reis; Lopes 1990: 314), não evoluem, são 

estáticas, mantendo-se inalteráveis ao longo da acção.  

 

    4.2.5 O Processo narrativo 

 Trata-se de um narrador heterodiegético, pois não intervém na acção, utilizando 

apenas um discurso de 3ª pessoa.  

 A subjectividade do narrador é flagrante em diversas passagens. Mas é curioso 

reparar que, se na primeira parte do conto toma o partido de Lúcia, o mesmo já não 

sucede na segunda. Começa claramente por estar do lado de Lúcia, sentindo compaixão 

por esta ser vexada pelas meninas do baile: 

 

Lúcia ficou sozinha. Ninguém a tinha convidado para dançar.  
    (…) 

E ambas poisaram nela um olhar duro como se Lúcia fosse uma intrusa e elas a 

quisessem  pôr fora da sala, empurrando-a com o olhar. Como se elas, afirmando 

não saber quem ela era, a atirassem para o mundo das coisas inexistentes.  

    (…) 

Aquela sala cheia de gente, de luzes e de música pareceu-lhe um lugar belo e 

desejável mas onde não havia lugar para ela (Andresen 1989: 12-13). 

 

 Mas muda de postura, no momento em que Lúcia tomou a decisão de ir para 

casa da madrinha para se instalar bem na vida. Passa a adoptar uma focalização 
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aparentemente mais neutra, recorrendo a um discurso modalizante, mas deixa 

transparecer o desejo de ver castigada a protagonista por se deixar corromper: “O 

mundo tem um preço e Lúcia pagou o preço do mundo” (Idem, 35). Na verdade, a 

vontade de punição pressente-se na voz do narrador, no momento em que Lúcia é bem 

sucedida, não olhando a meios para atingir fins, renega a sua essência e perde a sua 

pureza. Ganha em bens materiais o que perde em termos espirituais. É no momento da 

punição que a intenção moralizadora se concretiza, retirando-lhe os sapatos de 

brilhantes, com mero valor material, e a vida, para fazer lembrar aos mais jovens que há 

outros valores mais importantes. São os pressupostos éticos e morais que os mais novos 

devem interiorizar.  

 Quanto à focalização, privilegia-se a omnisciente, uma vez que o narrador 

domina todo o universo diegético, controlando e manipulando os acontecimentos 

relatados, as personagens, o tempo e o espaço em que a acção ocorre. Por isso, coloca-

se numa posição transcendental, resumindo a acção e seleccionando os momentos que 

considera mais importantes. 

 No entanto, também encontramos excertos de focalização interna, quando adopta 

a perspectiva de uma personagem, neste caso de Lúcia, durante o primeiro baile. É pelos 

olhos de Lúcia que nos é apresentada a focalização narrativa. 

Dali via-se o interior da sala de baile cujas janelas estavam abertas. 

E, lá dentro, no meio das danças e das pessoas, ela avistou o rapaz com quem 

dançara. Estava parado em frente do sofá onde ambos tinham estado 

sentados. Trazia na mão um copo e parecia procurar alguém. 

- Está à minha procura – constatou Lúcia. 

O rapaz percorreu a sala toda com o olhar, e depois aproximou-se da rapariga 

que momentos antes perguntara a Lúcia se ela sabia de quem era o sapato. O 

rapaz disse-lhe qualquer coisa com a expressão e o gesto de quem pergunta. 

Lúcia não podia dali ouvir nem a pergunta nem a resposta. Mas viu que a 

rapariga ria muito e sacudia a cabeça enquanto respondia (Idem, 31). 

 

 

   4.2.6 Os Valores veiculados  

 O conflito entre o Bem e o Mal (os valores considerados positivos e negativos, 

respectivamente) está bem representado na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

O conto em análise não é excepção. 

 Lúcia, protagonista da história, sente-se deslumbrada por um mundo social ao 

qual não pertence, mas ambiciona pertencer. Pretende ascender socialmente e vê no 
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convite da madrinha para ir ao baile a hipótese de contactar com essa realidade que não 

é a dela. 

Às vezes, no colégio, algumas das suas amigas falavam de um mundo de festas e de 

divertimentos, um mundo onde tudo era fácil e todas as pessoas eram ricas. Agora, 

aquele baile era para ela a porta aberta para esse outro mundo (Idem, 16). 

 

 Consciente da sua condição, não quer levar o vestido lilás que a madrinha lhe 

destina por o achar feio e desajustado. No entanto, não lhe resta alternativa, pois não 

quer perder a oportunidade de ir ao baile: “Lúcia compreendeu que não havia nada a 

fazer neste capítulo e que o pior de tudo seria não ir ao baile” (Idem, 17).  

 Para além do vestido, ainda está preocupada com os sapatos para os quais não 

tem dinheiro. Vasculha o sótão e aí encontra uma mala com uns sapatos azuis, rotos e 

bolorentos, que terá de levar por não ter outros, mas que o vestido comprido tapará por 

completo. Tem noção de que lhe estão largos e que terá de caminhar com cuidado para 

não os perder.  

 Chegada ao baile, Lúcia sente-se fascinada pela envolvência de cores, luzes, 

música e vestidos. É o mundo sensorial que a deixa inebriada. Mas constata que aquela 

não é a sua realidade. Ninguém lhe fala, não a convidam para dançar, sente-se 

desintegrada e pensa pela primeira vez: “Era melhor não ter vindo” (Idem, 18). 

 É humilhada pelas meninas da sua idade, que comentam o seu vestido, 

percebendo pela segunda vez que naquela realidade se vive de aparências, de 

ostentações, não interessa o que se é, mas o que se aparenta ser. O seu vestido é uma 

espécie de “anti-passaporte” que não lhe permite a entrada para o mundo das outras. 

 O ponto mais alto da sua humilhação surge no momento em que perde o sapato 

roto no meio da sala de baile, depois de ter sido “forçada” a dançar por um rapaz. 

Envolvida pela música, pelo baile e pelos elogios do seu par esquece-se que os sapatos 

estão largos e podem escorregar-lhe a qualquer momento. É, então, alvo de chacota das 

outras convivas: 

 Várias pessoas olharam. Riam. As palavras cruzavam-se no ar. 

  - Um sapato! 

  - Todo roto! (Idem, 28) 

 

Vexada, refugia-se a um canto, reflecte acerca do sucedido: 

 

 E mesmo sozinha corou de vergonha. 
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 Afastou-se do lugar onde estava e sentou-se num canto sombrio onde havia 

 um banco (Idem, ibidem). 

 

Depois do sucedido, aceita o convite da madrinha para ir viver com ela para 

poder ter a vida de luxo com que sempre sonhou, nem que para isso tenha de vender a 

alma ao diabo.  

Este será o caminho mais fácil, que dá acesso ao poder e transformará Lúcia 

numa pessoa falsa, que renega as suas origens, para poder viver de ócio, extravagâncias 

e futilidades. Esta proposta parte da madrinha que, segundo a concepção judaico-cristã, 

tem o dever de zelar pela afilhada para que nunca se desvie do caminho do Bem. É a 

própria madrinha que lhe aponta o caminho da perdição, já que, anos mais tarde, a 

protagonista terá de pagar com a própria vida. 

Por mais que Lúcia procure esconder a sua verdadeira essência, ela é imutável e 

não são os vestidos bonitos, as jóias e os sapatos de brilhantes - que exibirá num 

segundo baile - que escamotearão a verdade. Esta vem sempre ao de cima, nem que seja 

vinte anos depois, e Lúcia não aguentará a sua revelação.  

Procura moralizar-se o leitor, ao apresentar-se uma situação em que a 

protagonista perde a sua integridade, quando é colocada na alta esfera social. Deixa 

seduzir-se pelos valores negativos e, por isso, é punida com a morte. 

 

   4.2.7 Simbologia do conto 

Na “História da Gata Borralheira”, a linguagem simbólica está presente ao longo 

de todo o conto. 

Logo no primeiro parágrafo, a noite surge personificada (“rapariga descalça”; 

“jovem noite”; “debruçada sobre o tanque redondo ela mirava extasiadamente o reflexo 

do seu rosto”). Mais adiante, a persona da noite é capaz de sentimentos: “a alegria 

serena da noite, uma alegria rápida e agitada, desgarrada e passageira, um pouco triste e 

cruel” (Idem, 10).  

Facilmente se conclui que esta descrição é um resumo antecipado da história de 

Lúcia. Uma jovem rapariga descalça vai a um baile e encanta-se pelo ambiente de festa, 

olhando-se repetidamente nos espelhos. Vive, depois, breves momentos de alegria e 
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sucesso, mas o seu fim é triste e cruel. Não é por acaso que Lúcia aparece logo a seguir 

a este excerto. 

A noite é o tempo privilegiado na acção. Os bailes ocorrem à noite, o que lhes 

confere magia e mistério. É a imagem do inconsciente de Lúcia, que se sente 

terrivelmente atraída por um ambiente ao qual ambiciona pertencer, apresentando um 

duplo aspecto: a tomada de decisão de ingressar no mundo dos ricos e a consequente 

morte.  

O próprio nome da protagonista tem uma forte carga simbólica. Deriva de lux 

que significa luz. Lúcia sente-se fascinada pelo ambiente das festas, do brilho, da luz, do 

fausto, por tudo o que é luxuoso e fútil. 

O espelho, elemento recorrente ao longo da narrativa, realça o carácter narcisista 

de Lúcia. Tal como a madrasta de Branca de Neve, também pergunta aos espelhos quem 

“é a mais bela, a mais rica de triunfo, aquela que está em seu reino mais segura” (Idem, 

37), retomando o mito de Narciso, aquele que se apaixonou pelo seu próprio reflexo, e 

que é vítima do seu auto-amor. 

No momento em que Lúcia perde o sapato no baile e não diz que é seu, está a 

negar a sua identidade, as suas origens, por ter vergonha de ser quem é. O sapato é a 

prova da sua identidade, que ela esconde durante vinte anos. No entanto, o homem 

misterioso obrigá-la-á a calçar o sapato roto e a aceitar a identidade negada, mesmo que 

isso implique um final trágico. 

O vestido de Lúcia que ela considera um “anti-passaporte” para o mundo dos 

ricos assume particular simbologia. Revela o seu carácter permeável às modas e o seu 

desejo de se afirmar não pelo que é, mas pelo que aparenta ser. É o mundo de hoje, que 

valoriza o aspecto exterior, em detrimento das qualidades morais. Afinal, Lúcia mais 

não é do que o fruto da sociedade em que vive. É o “tempo dividido” e corrompido que 

Sophia procura combater para atingir a unidade dos tempos primordiais. 

 

 

   4.2.8 Intertextualidades 

Entendemos a intertextualidade como um fenómeno que permite estabelecer 

relações entre textos diferentes, independentemente da época em que foram produzidos, 
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porque têm afinidades, pontos de contacto entre si, mas sem nunca questionarmos a sua 

originalidade, como no-lo afirma Carlos Reis: “Assim é possível ler num texto literário 

a projecção variavelmente visível de outras práticas textuais, sem que isso o desvalorize, 

como entidade que carece de originalidade” (Reis 2008:190). 

É antes uma forma de, através da nossa memória, reconstituirmos o texto mais 

antigo a partir da leitura de um texto mais actual, pressupondo que há uma realidade 

comum ao produtor e ao receptor do texto. 

O mesmo sucede com o conto em análise. O próprio título “História da Gata 

Borralheira” remete-nos para o conto tradicional de Perrault “A Gata Borralheira”.  

Facilmente se identifica Lúcia com a Gata Borralheira do conto de fadas, pois 

ambas são protagonistas das histórias, órfãs, jovens, oriundas de meio economicamente 

arruinado, a quem é concedido o desejo de ir ao baile, forma de contactar com um 

espaço social mais favorecido ao qual ambicionam pertencer.  

Mas, no texto de Sophia, há a subversão do conto tradicional. O sapato, que 

Lúcia perde no dia do baile, não é de cristal, nem fica na posse do príncipe portador de 

toda a felicidade. É levado por um criado para o lixo para mais tarde voltar a aparecer, 

mas em circunstâncias adversas, pelas mãos de um suposto “príncipe”. Lúcia não é bem 

aceite, mas manifesta o desejo de ficar. A história não tem um fim feliz, termina 

tragicamente com a morte da protagonista. No entanto, a protagonista é bem sucedida 

durante vinte anos, sendo-lhe permitido ascender ao poder e a um mundo privilegiado, 

tal como no conto de fadas.  

Outro conto tradicional com o qual estabelece afinidades é “A Branca de Neve e 

os Sete Anões” dos irmãos Grimm. A madrasta pergunta várias vezes ao espelho, 

elemento altamente simbólico, quem é a pessoa mais linda do mundo. No conto de 

Sophia, também Lúcia se vê ao espelho em diferentes momentos e espaços: na casa da 

madrinha, quando experimenta o vestido para o baile; no dia do primeiro baile na casa 

cor-de-rosa, no salão de baile, ao fundo das escadas, no quarto de vestir e no quarto 

interior; depois, nos espelhos da sua própria casa; e, finalmente, quando regressa à casa 

do seu primeiro baile, vinte anos mais tarde.  

Se o leitor desprevenido não fizer essa associação, o narrador estará lá para a 

fazer, no momento em que recebe o convite para o segundo baile na mesma casa:  
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Era preciso que ela, como a madrasta da Branca Flor
17

, pudesse naquela noite 

perguntar a todos os espelhos da casa: 
- Dizei-me espelhos, qual é a mais bela, a mais perfeita, a mais rica de triunfo, 

aquela que está em seu reino mais segura? 

E era preciso que todos os espelhos, até de madrugada, lhe respondessem: 

- Tu (Idem, 37). 

 

Como se pode comprovar, o texto de Sophia está eivado de conexões com os 

contos tradicionais que, embora não sejam originariamente portugueses, pululam o 

imaginário colectivo das nossas crianças, desde há muitos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Itálicos nossos. 
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Conclusão 

 

 Como pudemos comprovar o tema da aceitação social é abordado por Manuel da 

Fonseca e Sophia de Mello Breyner Andresen. Os contos que serviram de referência dão 

provas de que a temática é tratada por estes dois autores, mas em diferentes 

perspectivas. As personagens centrais dos quatro contos em análise procuram, em 

determinada fase da sua vida, integrar-se socialmente e essa necessidade só se explica 

porque houve opressão. Numa sociedade em que as diferenças são aceites e a todos é 

dado o mesmo tratamento não se compreende esta urgência mais ou menos desenfreada 

de afirmação e integração.   

 Vejamos concretamente as personagens em causa e as suas motivações. As 

personagens dos textos de Manuel da Fonseca procuram aceitação social, porque são 

vítimas do ostracismo da comunidade em que estão inseridas. O menino do bibe preto 

do conto “A Torre da Má Hora” é segregado pelos vizinhos que não querem que os 

filhos brinquem com ele por ser vadio e agressivo. O velho Rana do conto “Um Nosso 

Semelhante” é posto à margem por ser considerado um inválido que já não tem 

préstimo para a sociedade. Mas não menos relevante é a acção da personagem Leonel 

Badanas, aquele que salva Rana, porque o faz para obter aceitação e projecção na vila 

onde mora, o que pode ser entendido como sintomático de rejeição social. A 

necessidade de aceitação surge quando há lugar para a opressão e a segregação, caso 

contrário não se justificaria.  

 As personagens dos contos em análise de Sophia de Mello Breyner Andresen 

apresentam trajectórias diferentes. Lúcia, protagonista do conto “História da Gata 

Borralheira”, provém de um mundo economicamente mais desfavorecido, o que 

representa um anti-passaporte para ingressar em ambientes mais sofisticados e 

requintados. Esta situação desencadeia uma impetuosa necessidade de afirmação que 

corrompe a personagem, porque não olha a meios para atingir fins. A verdade, porém, é 

que consegue os seus intentos, mas pagará com a vida os sucessos obtidos. No caso da 

heroína do conto A Fada Oriana, a sua punição física (perda de asas e varinha de 

condão), devido à sua negligência, implica a perda de popularidade, o que aliado à 

consciencialização dos seus actos leva Oriana a tentar remediar a situação e conquistar 

a aceitação de que gozava. Não sofre a mesma evolução, porque parte de uma situação 
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de equilíbrio seguindo-se a perda de aceitação social, para posteriormente a 

reconquistar. Ao invés, as personagens anteriormente referidas iniciam o seu percurso 

num patamar em que são vítimas de segregação e tentam a todo o custo combatê-la. 

    Qual a pertinência desta temática para os dois autores em causa? Julgamos 

que, pelo que foi sendo dito, a resposta se adivinha. Não esqueçamos que Manuel da 

Fonseca surge ideologicamente mais comprometido e com fortes ligações ao Neo-

Realismo. Por isso, denuncia na sua obra as desigualdades sociais e a situação daqueles 

que na hierarquia social se encontram na base, como por exemplo o velho Rana ou o 

menino do bibe preto. O primeiro é excluído, porque não há lugar para os doentes e 

velhos que já não prestam qualquer serviço à comunidade e esta não está preparada para 

os apoiar e proteger. Perante a repulsa, só resta à personagem a morte. O suicídio 

parece-lhe ser a única solução para quem (sobre)vive sem condições, conseguindo, 

deste modo, reaver alguma da dignidade perdida. O menino do bibe preto é igualmente 

mal amado pela colectividade, uma vez que não adopta o comportamento estereotipado 

para os jovens da sua idade nem respeita as regras da convivência social (a todos 

apedrejava). A sua conduta traduz a revolta pela morte do irmão e pelo afastamento dos 

pais. Não se resigna à sua condição e reage, embora não o faça de forma consciente. 

Porém, a sociedade não o entende e marginaliza-o.   

 Para além da denúncia, o autor procura envolver o leitor que não pode ficar 

indiferente a estes males sociais. Para isso, incide a narrativa em situações 

problematizadas e o narrador toma o partido das personagens mais desprotegidas que, 

embora não tenham a reacção politicamente mais correcta, são apresentadas como 

vítimas e funcionam, por vezes, como modelos de conduta a imitar. O inconformismo 

do menino do bibe preto manifesta-se na agressividade e não parece ser condenável. 

Antes pelo contrário, é louvável que reaja e altere o status quo, pois não pode manter-se 

alienado. O Rana, por seu turno, não funciona como personagem paradigmática, mas 

revela também a sua actuação o inconformismo, pois o desespero leva-o a tentar o 

suicídio e, por isso, surge vitimizado por uma sociedade que não o aceita. Poderá o 

leitor manter-se alheio a estes dramas sociais? Muito dificilmente, porque o discurso 

não é ideologicamente neutro, apesar de não ser explícito. Cabe a cada um ler nas 

entrelinhas, atendendo a que se pretende que tomemos consciência de determinadas 

realidades sociais.  
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 Serve-se Manuel da Fonseca de personagens individuais que nos apresentam 

problemáticas que não são só suas, mas representativas de um sector da colectividade, o 

que as torna mais interessantes aos olhos da corrente neo-realista. Opta ainda por 

cenários latifundiários, preferencialmente no Alentejo, com uma dinâmica social muito 

própria, onde a ruralidade latente reflecte com maior nitidez as tensões políticas, 

económicas e sociais implicadas numa temática desta natureza. Afinal a aceitação 

social, da forma como a vimos tratada nos seus contos, tem como desígnio modificar a 

sociedade com vista à promoção da justiça e igualdade de oportunidades.  

  Em Sophia de Mello Breyner Andresen, a temática não é menos pertinente. 

Ideologicamente descomprometida, não pretende servir-se da representatividade das 

suas personagens para deixar passar uma mensagem. Oriana e Lúcia, protagonistas dos 

contos A Fada Oriana e “História da Gata Borralheira”, respectivamente, valem pela 

sua individualidade/individualismo. Vivem à semelhança das personagens dos contos de 

Manuel da Fonseca situações de segregação social. Num caso, involuntariamente, e, em 

outro, nem por isso. Lúcia é objecto de discriminação por pertencer a uma realidade 

diferente e economicamente mais desfavorável. Não é bem aceite no mundo dos ricos. 

Já a fada Oriana só é posta de lado, porque não cumpriu a sua promessa e deixou a 

floresta ao abandono. Por isso tem de pagar pelas suas faltas e ninguém lhe reconhece, a 

determinada altura, o valor de outrora por não ser digna de confiança.  

 Como já referimos, estas duas personagens seguem percursos distintos e a 

segregação de Oriana é um dos castigos pelo seu desleixo, enquanto no caso de Lúcia é 

alavanca para a transformação que se opera no seu interior. Por isso, à semelhança do 

que acontece com as personagens de Manuel da Fonseca, é vítima num primeiro 

momento, estatuto que perde com o desenrolar da acção. No entanto, não é dada grande 

relevância à vitimização das protagonistas. O narrador revela uma certa indiferença 

quando Lúcia morre, porque os fins não justificam os meios. Não é por ter sido 

segregada que deve abandonar os seus familiares mais próximos e renegar as suas 

origens para singrar na vida e obter aceitação social numa realidade distinta da sua. E 

Oriana é exemplarmente punida pela Rainha das Fadas que implacavelmente lhe retira 

os seus poderes, sendo considerado o castigo como algo justo e merecido. O objectivo 

não é instigar piedade no leitor, mas apenas indicar as consequências para determinadas 

opções que tomamos. Há que tirar daqui uma lição de vida. A perda de aceitação é 

consequência directa dos seus actos. 
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 Por isso, os cenários escolhidos, apesar de altamente simbólicos, não servem um 

fim político e económico. A floresta, no conto “A Fada Oriana”, é o espaço paradisíaco, 

muito próximo do sagrado, onde supostamente todos deviam viver em harmonia, se 

Oriana não se tivesse tornado irresponsável. E a casa apalaçada por onde Lúcia se move 

pode estar ligada a um determinado espaço social, mas interessa sobretudo para elucidar 

que há valores muito mais importantes do que pertencer a um estrato social superior. As 

ambições materialistas e as manifestações de poder e riqueza impedem o indivíduo de 

aceder ao divino e verdadeiro conhecimento. Torna-se fútil e falso, porque aparece 

maculado pelo profano.  

 Concluiremos, assim, que a temática da aceitação social está presente na obra de 

Manuel da Fonseca e de Sophia de Mello Breyner Andresen como duas faces da mesma 

moeda. Se o primeiro denuncia, com vista a modificar a sociedade, proteger os mais 

desfavorecidos e promover a justiça social à luz de um quadro político e estético 

preciso, Sophia procura promovê-la, educando para os valores universais (e 

intemporais) e tentando restituir a sociedade à sua pureza ancestral e primitiva. A 

abordagem não é a mesma, mas são duas afirmações da mesma realidade. 

 

Depois deste excurso comparativo, resta-nos dizer que desejamos, com a 

presente dissertação, ter de alguma forma contribuído para uma melhor compreensão da 

abordagem do tema da aceitação social em Manuel da Fonseca e Sophia de Mello 

Breyner Andresen, tentando mostrar que a dicotomia horaciana aut prodesse aut 

delectare (Soares 2007:136), que tantos escritores e movimentos ocupou ao longo da 

História da Literatura, se equaciona mais uma vez para se concluir que não podem 

dissociar-se. As duas facetas complementam-se e contribuem para a riqueza impar das 

obras de arte. Aproveitemos para ler as palavras de A. Cunhal que substanciam bem esta 

matéria:  

 A querela dos tempos modernos acerca da arte e do que a caracteriza, do 

valor estético e da relação entre a arte e a vida social, tem sido animada por 

conceitos fechados, exclusivistas, dogmáticos e intolerantes com particular 

expressão na querela forma/conteúdo.  

 Contesta-se e esquece-se que, na apreciação da obra de arte, há duas 

realidades objectivas a considerar. 

 Uma é que a arte está indissolúvel e inevitavelmente ligada à vida social, que 

a obra de arte é um elemento integrante da sociedade, e que numa obra de arte 

existem reflexos e significações da vida social explicitados ou não. Esta realidade 

tem sido sintetizada com a expressão conteúdo da obra de arte.  
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 Outra realidade objectiva é que na obra de arte a forma é um elemento básico 

de valor estético (Cunhal 1996:45). 

 

Sem ter descurado os aspectos de forma/conteúdo dos textos, mas dando relevo a 

estes no seu contexto, pensamos ter ficado provado que as trajectórias dos dois autores 

foram distintas. Manuel da Fonseca ter-se-á empenhado desde cedo, e muito mais, nas 

questões ideológicas, associando-se ao Neo-realismo, numa altura em que o escritor (a 

partir da década de 40 do século XX) tem um novo papel:  

 

Independentemente do valor real das obras onde a pretensão se encarnou, esse 

simples facto, pela energia cultural que polarizou, pela reordenação do espaço não 

só literário, como crítico, estético e ideológico a que deu lugar não menos, pela 

resistência que suscitou, bastam para que se confira ao neo-realismo esse estatuto 

caracterizador da época (Lourenço 1993: 284). 

 

A verdade, porém, é que Sophia não fica a determinada altura indiferente à 

questão social, o que leva Fernando Pinto Amaral a afirmar a existência de uma certa 

proximidade poética com alguns representantes do Neo-Realismo. Ouçamo-lo:   

 

Um rápido parêntesis pode, no entanto abrir-se para apontar o efeito disfórico 

induzido pelo ambiente político-social português ao longo do Estado Novo, que 

haveria de deixar na obra de Sophia sinais de um desânimo, de uma revolta ou de 

uma infelicidade próximos de alguns neo-realistas… (Amaral 1997:363).  

 

Na verdade, os contos em análise de Manuel da Fonseca traduzem essa sua 

preocupação política e social, embora os contos seleccionados de Sophia não tenham 

sido dimensionados nesse sentido. Cumprem, no entanto, a sua função social, na medida 

em que educam para os valores colocando o adolescente perante os dilemas 

protagonizados pelas personagens, o que implica uma eventual fonte de aprendizagem 

social, para além de inspirarem padrões éticos e estéticos.  

Neste âmbito podemos afirmar que os dois autores tiveram, julgamos que sem 

consciência disso, o mérito de trazer para a literatura - e neste caso para a Literatura 

Infanto-Juvenil - um tema universal, que vai sempre sofrendo actualizações mas não 

deixa de existir. Por isso, enquadra-se na definição apresentada por Edmir Perroti “a 

literatura para crianças e jovens ganhou dimensões políticas que até então nunca 

alcançara (…) Contestatária, mas não panfletária, ela pode finalmente servir tanto aos 
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desejos de liberdade e justiça mais gerais quanto aos mais específicos do seu público” 

(Perroti, apud Araújo 2008:105).  

Finalmente, e acima de tudo, esperamos ter deixado transparecer o grande 

fascínio que estes autores exerceram sobre nós, até chegarmos ao ponto de os 

seleccionarmos, apesar de acharmos a empresa tão arrojada quanto aliciante...  
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