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Umana cosa è aver compassione degli afflitti 

(Giovanni Bocaccio) 

 

L’animal hom és animal comú, 

tocant de brut e de celestial, 

brut per la carn, per l’arma divinal 

(Ausiàs March) 

 

O ensaio A linha de sombra de uma suspeita lição de zoologia, de que as palavras que 

se seguem pretendem ser um necessariamente abstrato e sucinto resumo, aborda o 

conjunto da produção literária de Lygia Fagundes Telles, partindo da consciência da 

condição impressionante, inesperada, singular e intempestiva da escrita desta 

consagrada autora. A razão para tal é clara: a obra da ímpar escritora é daquelas que 

introduzem o imprevisto na mais ou menos convencional evolução do universo literário, 

mesmo naqueles extraordinários casos presididos e inspirados por um cânone 

heterodoxo, como seja o caso brasileiro, regido, para só citar três significativos 

exemplos, por figuras e escritas tão pouco ortodoxas quanto as de Machado de Assis, 

Clarice Lispector ou Carlos Drummond de Andrade.  

Neste sentido, a vontade primeira do nosso discurso ensaístico é a de enfatizar e 

refletir sobre o modo como a proposta literária da escritora paulista se singulariza nesse 

notável e atípico espaço literário, isto é, sobre como a sua obra se aproxima do 

fantástico e como, através da intimidade literária a respeito desta categoria, oferece uma 

outra resposta possível à grande questão de qual a direção que a ficção deve seguir 

depois do romance realista. 

Com este propósito e desde a perspetiva do leitor histórico – isto é, 

contemporâneo –, o estudo pretende interpretar a obra de que se ocupa situando-a sob o 

signo da originalidade num duplo sentido. Em primeiro lugar, realçando o fato de essa 

solução fantástica não ser genérica, mas particular, uma vez que a autora trabalha 

primariamente com convenções realistas, permitindo a partir delas a intrusão de 

sequências fantásticas num modo de narrar sutil, penetrante e medido. E, ligado com 

isto e em segundo lugar, frisando como a purgação das certezas enciclopédicas e 

racionais, herdadas através de uma literaturização gótica da angústia, exibe, mais uma 

vez no âmbito da literatura, e não apenas da literatura brasileira, uma novidade 



desconcertante, num tempo culturalmente assombrado pela fantasia de fábulas de 

losbisomens, vampiros e outros monstros góticos tão artificiais e triviais como o 

maravilhoso dos tapizes voadores e as lâmpadas de Aladim dos contos orientais 

setecentistas. 

Ao mesmo tempo, um segundo motor do estudo prende-se com a ideia de que no 

panorama ficcional pós-clariceano onde o intelecto, como com precisão indicava Vilém 

Flusser a respeito também do âmbito filosófico, “tem sido superdimensionado inclusive 

por aqueles que nele perderam a sua fé”, a obra de Lygia Fagundes Telles pode ser vista 

como singular, mas ao tempo heterodoxamente brasileira, ao dar um passo atrás – isto é, 

ao retomar a ideia sartriana de que, nas nossas sociedades em movimento, os atrasos 

dão algumas vezes o adiantamento – na direção, é claro, do grande patriarca da 

fascinante heterodoxia brasileira: Machado de Assis. Com ele compartilha o fascínio 

crítico provocado em termos artísticos por uma ambígua humanidade e, nomeadamente, 

por uma equívoca mentalidade burguesa. E é neste ponto onde encontramos um outro 

elemento admirável: o de uma visão serenamente cruel da contemporaneidade, mas que 

não se pretende nunca niilista. 

Em suma, a fim de destacar todas estas certezas prévias, o ensaio procurou 

analisar esse incomum encontro da orientação fantástica e da lição machadiana dos 

„narradores desconfiáveis‟ e do olhar desapiedado sobre a condição humana e a 

burguesia, na representação litéraria de uma terrível alteridade, através de um dos seus 

achados ficcionais mais significativos e originais: uma nova conceção do sempiterno 

bestiário literário. 

A visão da animalidade na obra de Lygia Fagundes Telles contém uma síntese 

perfeita de todo o exposto até agora: é por isto que é privilegiada como via de acesso ao 

incomum discurso literário da autora de Antes do baile verde. Destarte, a breve 

dissertação foca, principalmente, o referido bestiário como matriz narrativa de um 

modelo de suspense e ambiguidade que produz um saber, ou por melhor dizer, uma 

capacidade interrogativa própria e particular. 

As personagens de Ciranda de pedra ou As horas nuas são produtos perfeitos do 

seu tempo, mas a sua criadora decide explorar outros universos morais e existenciais 

possíveis e, para isso, prefere manter cruelmente de pé a ossatura das verdades dos 

valores tradicionais para mostrar-nos, de um modo introspetivo e com uma muito lúcida 

maneira, a dificuldade de prosseguir no caminho numa situação existencial 

insustentável, dura e desalmada. 



E aqui é onde o bestiário se descobre extraordinariamente revelador em termos 

ficcionais. A escritora retrata, com profundidade e com risco, a circunstância dessa 

vasta parte da sociedade que se aferra obstinada e aflitivamente a uma ficção vital 

obsoleta. Uma ficção vital, aliás, tão inoperante que a criadora se permite contaminá-la 

com elementos tão incongruentes e fantásticos como os animais pensantes. 

Neste novo olhar sobre o animal, ele não é nem o protagonista da fábula, nem, 

necessariamente, o principal ator do simbolismo moderno. No horizonte dos nossos 

pensamentos e línguas, temos a figura do animal saturada de valores e signos – 

recordemos só, a título de exemplo, a banalidade do Bestiário de que falava Gilbert 

Durand e cujos paradigmas seriam a formiga, a cigarra ou Mickey Mouse – que agora 

são subvertidos. Trata-se de uma outra presença do animal, diferente daquela como os 

ocidentais a têm sentido, imaginado, querido e conhecido comunal e consensualmente. 

Seguindo este ponto de vista, o ensaio pretende decompor o facto evidente de a 

parte do discurso literário dedicado ao animal não ser o animal, pois, como sabemos, 

Lygia Fagundes Telles não escapa ao pecado original da modernidade, o de ser um 

modelo perfeito de antropocentrismo, e, por isso, o animal está para o homem e para a 

sua definição. 

Destarte, o projeto de a escrita cobrir de frases o mutismo absoluto das bestas, 

não deixa de ser inquietante. Falar no nome e em lugar deles introduz uma possibilidade 

terrível. Se nós estamos certos que não falam, não porque não sabem ou preferem 

encerrar-se, mas sobretudo porque são detidos pelo silêncio, na obra lygiana não temos 

mais essa certeza. A necessidade destina-lhes agora exprimir-se, ocasionalmente, como 

o faz o homem para perturbar-nos na nossa superioridade desmesurada e cega. 

No entanto, não há palavra para todos os seres vivos. E mesmo assim, quando o 

mutismo animal é absoluto, a presença desses outros seres silenciosos e taciturnos é 

desassossegante. Privados do pensamento e das paixões dos primeiros, estes funcionam 

como verdadeiros espelhos, como superfícies planas e polidas, capazes já de refletir 

simbolicamente as mudanças particulares ou históricas dos homens. E isto é deste modo 

porque, como afirmou com lucidez Giorgio Agamben, o homem é um campo de tensões 

entre a animalidade „antropófora‟ e a humanidade que nesta se incarna, que, “attraverso 

l‟azione negatrice, è capace di dominare ed, eventualmente, distruggere la sua stessa 

animalità”. 

O bestiário, portanto, é um exemplo perfeito de como a obra de Lygia Fagundes 

Telles é singular no seu retorno a um modo muito ficcional de ficção. Trata-se de um 



modo menos realista e mais literário, evocativo, preocupado com os afetos e vivências e 

também mais estruturado, mas com uma perspetiva invertida, dominada pela vontade de 

figurar no retrato a crueldade e a impossibilidade como forças dominadoras, como já foi 

cultivado o modo literário noutros espaços por escritores como William Golding ou 

Katherine Mansfield. 

Como o estudo procura demonstrar ao leitor, perante o empobrecimento e a 

desumanização do pensamento burguês, a escrita da autora de A disciplina do amor, 

com a sua polifonia e a combinação do realista, o grotesco, o cômico, o fantástico e o 

horrendo, move-se numa estrutura dialógica, questionando, desde dentro, as assunções 

normativas das molduras „realistas‟.  

Ao conseguir conjugar de modo harmónico o conhecimento e a fantasia, a autora 

revela possuir uma rara aptidão pendular que acura através de uma habilidade 

fundamental: a capacidade de introduzir delicadamente um indivíduo normal num 

universo inquietante ou, mutatis mutandis, a habilidade para inserir um indivíduo 

inquietante num mundo normal. Através deste mecanismo duplo, a distinção entre o 

natural e o sobrenatural quebra-se e, quando isto acontece, percebemos o grande 

consolo que tem sido, o como essa distinção tem suavizado a carga de insuportável 

desconforto e estranheza do mundo. 

Num espantoso corpus ficcional que, com o passo do tempo, cria a sua própria 

estirpe e atesta um novo território literário de singular marco existencial e intra-

histórico, esta incomum escritora consegue o que poucos conseguiram: uma atenção e 

lucidez que nos transmite a impressão de que tudo aquilo que todos temos visto igual 

durante séculos, pode ser visto de um outro modo. Ela pode ter sido das primeiras em 

sublinhar certas coisas e, neste sentido, os seus textos, às vezes, facilitam uma renovada 

visão através da lente da maravilha e do calafrio. 

No passeio de mãos dadas com a inquietude existencial traçado no estudo, 

cavalgando esses animais perturbadoramente híbridos, num drummondiano “mundo 

enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas”, não se pretende, todavia, 

traçar os contornos já não humanos nem animais desses novos seres, pois essa 

classificação entomológica, acabaria então por ser tão limitadamente mitológica ou 

simbólica como as imagens mais convencionais do animal literário. Trata-se de 

compreender como, através de uma nova articulação do animal e do humano, é 

provocada a suspensão do império cego da razão, paralisada numa (auto)satisfeita 

ficção criada durante séculos. 



Nestas neofábulas de animais-humanos, animais-monstros e outros prodígios, 

detetamos o grande princípio da arte referido por Elias Canetti: o de reencontrar aquilo 

que está perdido por meio de uma nova visão necessária, filtrada agora através de um 

pretendido referente baptizado „animal‟. Neste sentido, os animais de Lygia Fagundes 

Telles são mais necessários do que nunca, num mundo lento, viscoso e entorpecido por 

causa dos bons sentimentos. 

Afinal, neste heteróclico e espiralado ensaio, realizado também, em modo 

senequista, sub aliena umbra latentes, esse bestiário inicialmente visitado sob a 

proteção da sua condição fantástica primeira, acaba por revelar-se paradigma desse tipo 

de livros que lemos e que nos leem, pois percebemos até que ponto o ímpar bestiário 

lygiano pretende ser uma literatura descritiva do mundo humano. E, igualmente, 

entendemos que a mestria dessa descrição envolve as nossas próprias idiossincrasias e 

os efeitos destas sobre os outros, pois a autora é uma profunda conhecedora da umana 

cosa, isto é, da psique e da alma humanas, e sabe que, de maneira inelutável, nós, as 

suas leitoras e os seus leitores, não poderemos resistir à tentação da analogia e a trampa 

das assimilações. 

 

Alva Martínez Teixeiro 

 

 


