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Tempo para tudo 
Tudo neste mundo tem o seu tempo; 
Cada coisa tem sua ocasião. 
Há tempo de nascer e tempo de morrer; 
Tempo de plantar e tempo de arrancar; 
Tempo de matar e tempo de curar; 
Tempo de derrubar e tempo de construir. 
Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar; 
Tempo de chorar e tempo de dançar; 
Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las; 
Tempo de abraçar e tempo de afastar. 
Há tempo de procurar e tempo de perder; 
Tempo de economizar e tempo de desperdiçar; 
Tempo de rasgar e tempo de remendar; 
Tempo de ficar calado e tempo de falar. 
O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo 
o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus 
marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as 
coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos 
deixa compreender completamente o que ele faz. (ECLESIASTES.3, 1-11.) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação trata do estudo do mito da crisálida, o mito da puberdade, 

configurado pelo rito de passagem, vivenciado pelos protagonistas dos contos, curto 

e longo, A Truta, de Sean O’Faolain, e Menino de Engenho, de José Lins do Rego. 

A problemática do trabalho levanta um questionamento sobre a passagem do 

individual para o social, que se inicia pelo ato de união entre ser e natureza, e ser e 

sexualidade. A pesquisa visa esclarecer a presença ternária entre a Natureza, o 

Humano e o Mito pelas correlações entre as personagens e suas experiências 

ritualísticas. No estudo deste processo de Rito de Passagem, entendemos que, no 

momento breve em que as personagens passam pela transformação, dá-se a 

exclusão social, que as enquadra como membros da "população submersa" 

(submerged population), conceito este somente possível no conto, o gênero 

narrativo estudado, por conter características estruturais aplicáveis às obras. Para 

dar embasamento teórico, essencialmente, por meio de um estudo comparativo-

dedutivo, fundamentamo-nos em: Frank O'Connor, Mordecai Marcus, Edgar Allan 

Poe, Van Gennep, Victor Turner, Tania Franco Carvalhal e Eduardo Coutinho, entre 

outros. No desenvolvimento dos três capítulos, colocamos as teorias e os temas 

propostos em diálogo com as narrativas do corpora, e demonstramos como o Rito 

de Passagem ocorre na Literatura Iniciática, além de sugerir que as personagens, 

em suas diferenças territoriais, definem-se como membros da "população 

submersa". 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is dedicated to the study of the myth of the chrysalis, the 

myth of puberty, which is set by the Rite of Passage experienced by the protagonists 

of the masterpieces The Trout by Sean O'Faolain and Menino de Engenho by José 

Lins do Rego. The main issue of this paper raises a question that conveys the 

passage from the being as an individual to the being as a part of a social group, 

which is started by the act of union between Nature and Being and Being and 

Sexuality. This research aims to understand the presence of a conundrum  

 among Nature, Human and Myth by the correlations between the characters and 

their ritualistic experiences. Along the study of this Rite of Passage process, we 

believe that, in the brief moment when the characters go through transformation, a 

social exclusion takes place, and that fact depicts them as members of the 

submerged population. The short-story, which is the genre studied for this 

dissertation, contains all the characteristics that can be applied to both 

narratives.Some authors were chosen to give theoretical foundation to this deductive 

and comparative study: Frank O'Connor, Mordecai Marcus, Edgar Allan Poe, Van 

Gennep, Victor Turner, Tania Franco Carvalhal and Eduardo Coutinho, among 

others.In the development of the three chapters, we put up  the theories and themes 

proposed in dialogue with the narratives of the corpora we analysed. It’s also 

demonstrated the way how the Rite of Passage is transposed to the Iniciation 

Literature besides suggesting that the characters are members of the submerged 

population.  
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INTRODUÇÃO  

 

Esta dissertação se propõe a investigar as obras A Truta (2006), de Sean 

O’Faolain e Menino de Engenho (1967), de José Lins do Rego, com o objetivo de 

determinar os elementos comuns e os elementos divergentes referentes ao Rito de 

Passagem, tema que as permeia.  

As obras estudadas têm grande relevância, pois exemplificam o processo do 

rito de passagem, fio condutor da pesquisa. A escolha das obras foi determinada 

pela dominância do tema e, também, por pertencerem à literatura de países que se 

encontram na mesma fase de desenvolvimento sócio-cultural. Brasil e Irlanda são 

territórios que foram colonizados por um longo tempo e, como países 

independentes, encontram-se nessa fase de transição. Pode-se dizer que estão na 

adolescência, em busca de sua identidade e autonomia, assim como as 

personagens do nosso corpora.  

O interesse pelas obras surgiu quando, em um trabalho anterior, 

pesquisamos sobre o Rito de Passagem. A justificativa da escolha por duas obras 

em idiomas diferentes se deve ao fato de termos percebido, em nossa análise, que o 

Rito de Passagem é inerente a todas as sociedades, mas que, no entanto, cada 

indivíduo o vivencia de forma diferente. A nossa ideia é demonstrar que existem 

elementos comuns, delineadores do rito, em sociedades diferentes. Tanto em uma 

obra, quanto na outra, o Rito de Passagem se apresenta de maneira similar, levando 

os dois protagonistas a uma decisiva passagem para a maturidade. A 

transversalidade expressa é demonstrada por pontos convergentes e divergentes 

dos dois países.  

Tomamos, como objetos desta dissertação, os contos A Truta e Menino de 

Engenho, respectivamente como short-story (conto breve) e long short-story (conto 

longo), posicionando seus protagonistas como pertencentes à população submersa 

(teoria de Frank O’Connor), somente possível no conto. Para este estudo, é 

necessária, consequentemente, a defesa da teoria do gênero conto longo, aplicável 

a Menino de Engenho, baseada no fato de que as personagens não são heróis, 

podendo ser  designadas como submerged population.  

Nosso corpora trata de duas obras construídas em razão da descrição do 

fragmento da vida das personagens, que se encontram numa fase de transição, da 

infância para a adolescência. Toda a escritura da obra é construída em função do 
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enfrentamento desse evento, que é o rito da puberdade. Nossa análise se focou no 

questionamento das mudanças sofridas pelas personagens  nessa transformação. 

Os autores selecionados são representantes de uma literatura que ressalta  

o evento ritual da puberdade espelhado nos elementos naturais que cada país 

apresenta em sua diversidade natural.  

John Francis Wheelan (1900-1991) nasceu em Cork, na Irlanda. Mais tarde, 

escolheria o nome de Sean O’Faolain, forma gaélico-irlandesa, restabelecendo 

assim sua língua materna, o irlandês ou gaélico-irlandês, que o governo britânico 

havia tentado reprimir no passado. Mudou seu nome para apoiar o movimento de 

independência política e cultural de seu paìs, na revolução republicana, que 

conduziu a Irlanda, controlada pela Grã-Bretanha, durante séculos, ao status de 

república independente, em 1949.  

Sean O’Faolain tornou-se mais conhecido através dos contos de marcado 

lirismo em torno da classe média irlandesa e dos menos favorecidos de sua nação. 

Envolveu-se na luta pela liberdade e recriou imagens nacionalistas, produzindo 

romances, livros de viagens, biografias de irlandeses ilustres. Seus textos são 

trabalhados com habilidade, recriando inquietações universais, num lócus ficcional 

inglês. Portanto, na literatura de Sean O’Faolain estão a Irlanda e sua população, 

além das demandas, além do nacionalismo, que ele trabalha de forma metafórico-

alegórica, de forma indireta, como em A Truta. 

José Lins do Rego (1901-1957) nasceu na Paraíba e passou a infância no 

engenho do avô materno. A região canavieira da Paraíba e de Pernambuco, em 

período de transição do engenho para a usina, encontrou, no Ciclo da Cana-de-

Açúcar do escritor paraibano, a sua mais alta expressão. Descendente de senhores 

de engenho, o autor soube fundir, numa linguagem de forte e poética oralidade, as 

recordações da infância e da adolescência com o registro intenso da vida nordestina 

colhida por dentro, através de processos mentais de homens e mulheres, 

representantes da região. Em Menino de Engenho, a memória é a responsável pela 

carga afetiva que dinamiza a observação, dando-lhe uma crispação que trai o fundo 

autobiográfico. A obra de José Lins do Rego exprime o homem profundamente 

identificado com a sua terra, o seu povo, a sua região e, por extensão, o seu país e 

a humanidade.  

Dedicamo-nos especificamente ao estudo do Rito de Passagem, no 

momento fugaz de sua transição. A pesquisa é embasada nos conceitos  de  Van 
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Gennep, na sua obra Os Ritos de Passagem (2011), assim como nos conceitos de 

Victor Turner, nas obras O Processo Ritual: estrutura e anti-estrutura (TURNER, 

1974, tradução nossa)1 e A Floresta dos Símbolos (TURNER, 1967, tradução 

nossa)2. Suas teorias fundamentam o processo de análise comparatista do corpora 

em estudo: A Truta (2006), de Sean O`Faolain e Menino de Engenho (1967), de 

José Lins do Rego.   Os ritos de passagem envolvem três estágios: iniciação ou fase 

pré-liminar, margem ou fase liminar e aceitação ou fase pós-liminar e dão sentido à 

vida de cada indivíduo quando o processo se completa. Os nomes dados às três 

fases podem ser mudados por um ou outro autor, de acordo com sua tradução ou 

adaptação ao contexto, mas o conceito permanece o mesmo. 

 Um ponto importante deste estudo é entender como esse ciclo se 

desenvolve, já que, para cada cultura e cada indivíduo, o rito se caracteriza de 

maneira diferente.  O uso da análise comparada pretende encontrar e ressaltar os 

pontos que se assemelham e se diferenciam nos dois países, nas obras analisadas. 

Esta proposta utiliza a análise comparada como método dedutivo-analítico, pois 

sabe-se que cada texto, cada narrativa é singular.  

 

A literatura comparada busca as ideias e temas literários e acompanha os 
acontecimentos, as alterações, as agregações, os desenvolvimentos e as 
influências recíprocas entre as diferentes literaturas (CROCE et al, 2011, p. 
71).  

 

Segundo Tania Franco Carvalhal, é importante ressaltar que memória e 

esquecimento na história de um povo se alternam intrinsecamente na noção de 

comunidade e continuidade, resultando na perda do conceito de privacidade 

patrimonial. A própria língua faz-se tradição nas escrituras mais vivas por meio da 

memória. Os conceitos de memória e esquecimento históricos, envolvendo a 

tradição, são relevantes para o trabalho, pois a mensagem subliminar de nosso 

corpora é uma temática relacionada à cultura e à memória de cada país, já 

ressaltada pela própria constituição linguística, representada pelo meio pelo qual 

cada escritura se estabelece, a própria língua materna. 

 

 

 

                                                           
1
 The Ritual Process: Structure and Anti-Structure ( TURNER, 1974) 

2
 The Forest of Simbols (TURNER, 1967) 
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Na noção do literário como globalidade estão presentes a de “comunidade” 
e a de “continuidade”, sendo esta entendida como um processo que alterna 
memória e esquecimento. Vigora também aí, de forma subjacente, a perda 
do conceito de propriedade privada, pois nesse grande conjunto tudo se 
torna propriedade de todos, patrimônio comum a que os escritores recorrem 
consciente ou inconscientemente. A tradição se faz por meio da memória. 
Ou como diz Ricardo Piglia: “Para um escritor, a memória é a tradição. Uma 
memória especial, feita de citações, na qual se falam todas as línguas.. Os 
fragmentos e os tons de outras escrituras voltam como recordações 
pessoais. Com mais nitidez, às vezes, que nas  recordações vividas 
(CARVALHAL, 2003, p. 71). 

 

 

É neste contexto que a noção de intertextualidade, a relação entre as 

culturas, as nações, objetos de fundo das narrativas e de suas personagens, se 

tornam imprescindíveis. Pode-se dizer que para a literatura comparada, que toma 

para si a descrição analítica, a comparação metódica e diferencial sintética dos 

fenômenos literários interculturais de diferentes línguas e literaturas é uma arte das 

analogias entre territórios culturais: 

 
A literatura comparada é a arte metódica, pela busca de laços de analogia, 
de parentesco e de influência, de aproximar a literatura dos outros domínios 
da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos e os textos literários 
entre si, distantes ou não no tempo ou no espaço, desde que pertençam a 
várias línguas ou culturas, que façam parte de uma mesma tradição[...] 
(PICHOIS & ROUSSEAU, 2011, p. 230). 

 

A problematização definida nesta dissertação se descreve pelo mostrar a 

experiência de passagem do individual para o social, iniciando-se pelo ato de união 

entre homem, natureza e mito e, por consequência, pela observação das etapas dos 

ritos de passagem por meio do olhar literário.  

Portanto, a comparação entre os ritos vividos pelas personagens, em cada 

obra e autor, acontece a partir da paixão pelo conhecimento oculto na experiência 

vivida isoladamente, como voz solitária, embora a análise comparatista ocorra para 

diferenciar as duas culturas. Além disso, faz-se necessário analisar, 

comparativamente, a amplitude e a extensão do isolamento ou da união das 

personagens principais com as secundárias das narrativas em estudo. 

Justificamos o suporte metodológico de nossa pesquisa, a análise 

comparatista a ser aplicada às obras, considerando as questões tipológicas pelo fato 

de estas evidenciarem as semelhanças e diferenças em estudo do corpora a ser 

analisado em seus temas.  
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Nosso objetivo geral é elucidar o conceito de ritos de passagem por meio da 

experiência do ritual correspondente à vitória alcançada na mudança de fase de 

vida, além de demonstrar conceitos e conceitualização de ritos de passagem e 

rituais a eles relacionados, assim como analisar as personagens à luz do conceito 

da população submersa.  

O conto longo, Menino de Engenho (1967), conta a história do menino 

Carlos de Melo que vai viver no engenho do avô, depois de a mãe, Clarisse, ser 

assassinada pelo pai no quarto de dormir. O menino, apesar de pequeno, sente o 

impacto da morte da mãe e imensa solidão, pois o pai é preso, e uma “nova” vida o 

espera. Dos acontecimentos da fase infantil de Carlinhos, destaca-se a sua iniciação 

sexual, por ser o rito de passagem mais determinante na obra, com rituais pré-

estabelecidos.  

No conto A Truta (2006), a personagem Julia, ao final da travessia do túnel, 

avança para a fase da revelação, o que significa que cada passo, cada sentimento é 

seguido pela compreensão da vitória final, no momento fugaz de sua transformação, 

sem interferência da sociedade, o que a torna também elemento integrante da 

população submersa. 

   Analisaremos os problemas e os questionamentos das personagens de 

ambas as histórias, tomadas em suas semelhanças e diferenças, assim como a 

forma como o(s) tema(s) propostos são expostos em cada obra. Para isso, faremos 

uso da análise tipológica, uma análise que se debruça sobre as semelhanças e 

diferenças encontradas na maneira como os autores José Lins do Rego e Sean 

O’Faolain desenvolvem O Rito de Passagem, tema desta dissertação e a maneira 

como este processo constrói as personagens pela qual o individual demonstrará o 

coletivo. As personagens mostrarão de que maneira os dois povos e respectivas 

línguas caracterizam as duas literaturas, em plano universal, que, segundo 

Carvalhal, se encontra nos fundamentos da literatura, tanto no individual quanto no 

coletivo, através dos séculos: 

 

Uma literatura que está nos fundamentos próprios da literatura que se 
constrói no tempo e no espaço, ao longo dos séculos, no decurso dos quais 
pequenos fatos se associam e se inter-relacionam para construir uma 
totalidade, sem perder suas especificidade. Utilizo aqui o termo por acreditar 
que toda obra literária é uma concreção do geral, isto é, uma 
particularização do universal, na qual estão, ao mesmo tempo, o individual e 
o coletivo (CARVALHAL, 2003, p. 33). 
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Os objetivos específicos são baseados na associação dos significantes 

visuais, afetivos, performáticos aos elementos que regem os ritos de passagem, 

assim como na observação das etapas destes ritos de passagem em cada uma das 

narrativas, além da comparação da atualização do mito nas diferentes sociedades, 

tanto brasileira quanto irlandesa. 

A comparação, portanto, pode ser utilizada nos estudos literários para 

indicar afinidade, tradição ou influência. O enfoque comparativo do qual faremos uso 

é o da afinidade, pois este aspecto evidencia as semelhanças de estilo, tom ou ideia 

entre as duas obras, que não possuem qualquer outro vínculo, além da temática, 

como é o caso das obras por nós escolhidas:  Menino de Engenho, de José Lins do 

Rego  e  A Truta, de Sean O’Faolain. 

Sabe-se que cada obra é uma obra única, incomparável, no entanto, em 

muitas delas, encontramos estruturas, ideias, temas e narrativas que revelam certas 

afinidades, propiciando-lhes a análise tipológica. Ao fazer uma leitura comparativa 

dos dois textos, temos a convicção de que a comparação não destrói a 

particularidade dos objetos estudados, pelo contrário, revela os pontos de 

similaridade e diferença entre os objetos comparados que, começando com uma 

justaposição elementar, nos levam à sua elucidação.  Essa abordagem comparativa 

deve ser vista como um princípio fundamental da pesquisa literária, por permitir a 

compreensão da disposição de temas, ideias ou estruturas em fronteiras não fixas, 

em se tratando da leitura textual. A literatura comparada trabalha nesses limiares 

com função metodológica, na exploração dos limites. 

 
Esse processo de integração nos ensina que “uma fronteira não pode existir 
senão a partir de uma outra fronteira”, ou seja, que uma fronteira origina 
outra, como espaço de incorporação ao espaço global, fragmentado, 
caracterizando-se assim por sua estrutura dinâmica e geradora de 
realidades novas (CARVALHAL, 2003, p. 158-159) 

 
A primeira hipótese deste trabalho recai sobre a questão do Rito de 

Passagem como um processo que se desenvolve em todas as sociedades e faz com 

que os protagonistas, no momento breve de sua transformação de crisálida em 

borboleta, estejam sozinhos, à parte da sociedade, colocando-os como população 

submersa. Para tanto, faz-se necessário situar a obra Menino de Engenho como 

conto longo, long short-story, para que se possa, dessa maneira, demonstrar que o 

protagonista pertence à população submersa. Cada cultura apresenta o rito de 
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passagem com uma concepção diferente, o que se reflete na narrativa de cada um 

dos autores. 

Para Turner, em seus livros O Processo Ritual: estrutura e anti-estrutura 

(1974) e A Floresta dos Símbolos (1967), há uma distinção entre rituais de crise de 

vida e rituais de aflição.  Enquanto os rituais de crise de vida se referem ao 

desenrolar da história de vida de uma pessoa, os de aflição demonstram os 

sentimentos de um ser humano referentes àqueles que o ser humano experimenta 

ao passar por momentos de alegria ou dor. Os rituais de crise de vida são aqueles 

que marcam a transição de uma fase para outra no desenvolvimento de uma 

pessoa. Tais fases são pontos importantes no desenvolvimento físico ou social do 

sujeito, demarcando o nascimento, a puberdade e a morte, acrescentando a quarta 

fase à teoria de Van Gennep, a aceitação ou desfecho, em que se demonstra a 

certeza da passagem pelo rito.  

Nesta dissertação, damos atenção a esse assunto de suma importância,  

visto que dá embasamento teórico ao rito de passagem do jovem. Nosso suporte 

teórico está na Literatura Iniciática, como é apresentada por Mordecai Marcus, em 

seu artigo O que é uma história de Iniciação? (1968, tradução nossa)3. Trata-se de 

estabelecer a maneira pela qual um jovem ou pré-adolescente sofre algum revés e 

que, ao enfrentar a adversidade, passa para o estágio final, o da sua vitória, através 

de rituais que o levarão ao objetivo.   O conto A Truta, de Sean O’Faolain e o 

romance Menino de Engenho, de José Lins do Rego, pertencem à área da 

Literatura Iniciática, pois ambas as personagens, dois jovens, sofrem durante o rito 

de passagem,  porém, chegam ao seu final, certas de sua transformação.   

A segunda hipótese deste trabalho, portanto, demonstra que as duas 

personagens, tanto em A Truta, quanto em Menino de Engenho, encaixam-se na 

terceira fase determinada pela teoria de Mordecai Marcus, pois, ambas chegam ao 

final de seu rito de passagem, conscientes e certas daquilo que fizeram e daquilo 

que conquistaram em seu rito de passagem. Tendo em mente o tema que permeia 

as narrativas, é necessário analisar o tipo de linguagem que os autores usam para 

descrever o universo de transformação das personagens.  

A terceira hipótese desta dissertação estabelece também, nas duas 

narrativas, a maneira pela qual mito, rito e pátria se associam para demonstrar as 

                                                           
3
 What is an Initiation Story?(MORDECAI, 1968) 
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fronteiras culturais entre os dois países, assim com dar embasamento à sua 

intertextualidade. Os mitos completamente desenvolvidos ou enciclopédicos 

encerram toda a sabedoria que a sociedade tanto necessita alcançar. Eles se ligam 

para formar uma mitologia, enquanto os contos populares permutam temas e 

motivos, além de ir ao encontro da raiz cultural de cada povo, mostrando como cada 

grupo social se relaciona com as questões da vida.  

Sean O´Faloain cria imagens através de metáforas para demonstrar 

transformações, caminhos de incerteza, conduzindo a personagem através de um 

caminho sem escapatória. A personagem é induzida a percorrer estes caminhos 

sem oportunidade de desvio, pois não há conhecimento da parte dela, é o instinto 

que pulsa, que flui sem parar assim como o rio onde a Truta é lançada, sendo ele 

mesmo usado como metáfora da própria vida. Em Menino de Engenho, o narrador, 

através da memória, traça o processo ritualístico, até a transformação completa do 

mito da crisálida, no despertar da puberdade, pela busca do sexo desenfreado, 

vivido por Carlinhos e pelas mulheres com quem ele se relacionava.  

Ainda como terceira hipótese, enunciamos que o rito de passagem pode 

gerar mudanças na busca de identidade da personagem, além de denotar que o 

intercâmbio entre significantes visuais, afetivos e performances sexuais pode reger a 

formação da identidade, do Eu, do self, da imagem ao discurso, que se dá a partir de 

um referencial.  

É importante chamar a atenção para o fato de que as histórias de truta são 

comuns em todo o mundo celta, principalmente a "truta de prata", mesmo presente 

na bandeira da nação irlandesa, a bandeira da linguagem gaélica. O gaélico, além 

de falado na Irlanda, no começo dos séculos, sendo um descendente do irlandês 

antigo, foi levado pelos colonos para outros paises, principalmente para a Escócia, 

no século IV. A bandeira referente à linguagem gaélica traz a truta, por ser parte do 

folclore irlandês, sobre o azul do céu. 

 

  ( Fonte: Dicionario Gaélico Virtual) 

Num processo de análise comparativa de ritos de passagem em gêneros 

literários distintos, o conto longo Menino de Engenho e o conto curto A Truta 
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podem demonstrar que os ritos de passagem permeiam todos os gêneros literários, 

pois são uma questão existencial do ser humano. Nas obras citadas, o fato das 

crianças estarem sozinhas e sofrerem sozinhas para passar pelo rito de passagem 

demonstra o isolamento em que se apresentam as personagens, numa 

marginalidade defendida dentro do conceito de “população submersa”, ou seja, às 

margens da sociedade.  

Nas duas obras, os passos das histórias foram meticulosamente 

desenhados e analisados para que as personagens cheguem ao fim desejado. Para 

Edgar Allan Poe, em sua obra, A Filosofia da Composição (2008), a criação 

raciocinada deve permear a composição da narrativa. O escritor deve começar a 

construção da ficção por meio de um “efeito“, tendo em mente a originalidade. Pela 

descrição do cenário da narrativa, o autor nos indica o tom, o tipo de linguagem que 

vai usar entonação, ritmicidade, simbologia, ou seja, o fazer artístico, a “criação 

raciocinada”, conforme o conceito de Edgar Allan Poe. Todos os fatos, nomes e 

acontecimentos são cuidadosamente construídos para se conseguir o resultado 

desejado, com suspense pela expectativa das ações.  

 

Tendo escolhido primeiro um assunto novelesco e depois um efeito vivo, 
considero se seria melhor trabalhar com os incidentes ou com o tom - com 
os incidentes habituais e o tom especial ou com o contrário, ou com a 
especialidade tanto dos incidentes, quanto do tom - depois de procurar em 
torno de mim (ou melhor, dentro) aquelas combinações de tom e 
acontecimento que melhor me auxiliem na construção do efeito (POE, 2008, 
p. 911). 

 

Os dois ritos de passagem são determinados pela construção de efeito em 

um gênero narrativo como o conto. O local, tanto o túnel sombrio, quanto a fazenda 

de Carlinhos, é decisivo para o desenvolvimento do ritual, que é determinado pela 

perspectiva das ações dos meninos. O tom da narrativa nos mostra o 

desenvolvimento da idade adolescente, passo a passo, sendo um cenário propício 

para demonstrar as mudanças de comportamento das personagens. Cada ação, por 

menor que seja, mostra a ânsia da passagem do tempo na juventude.  

O corpora trata de literatura de viagem, demonstrando que as personagens 

caminham sempre para frente. Numa luta sem tréguas para chegar ao fim desejado, 

a adolescência. As personagens cruzam a passagem do eu ao outro, como no caso 

de Carlinhos e a sua descoberta do sexo , assim como do eu para a Natureza, como 

no caso de Julia, em que ela luta para salvar a truta, levando-a ao rio, 
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proporcionando-lhe a liberdade. As personagens completam o rito de passagem, 

libertando-se da infância, entrando na fase da adolescência e, assim, comprovando 

o mito da puberdade. Isto ocorre porque, no processo de transição, há uma 

separação, não só entre o indivíduo e o grupo, como também, entre o eu e o outro, 

ou seja, o outro de si, o eu infantil, possibilitando o encontro com a identidade.   

No primeiro capítulo desta dissertação, o enfoque será a descrição do 

processo de transição de cada personagem. As duas narrativas se constroem 

delineadas pela perspectiva das ações dos dois adolescentes, o que demonstra que 

eles são parte da submerged population, ou seja, a “população submersa”. Essa 

análise revela que a cidadania se formará pela transformação do self, equalizando 

as literaturas brasileira e irlandesa, dentro da narrativa, assim como demonstra como 

se dá o processo da construção do eu relacionado à alteridade no processo 

epifânico do rito de passagem. O processo ritualístico se desenvolve pela 

expectativa das ações, pelo suspense provocado no leitor, através da intensidade 

que o único evento descrito provoca. Servimo-nos, para tanto, das teorias de Edgar 

Allan Poe sobre “a criação raciocinada”. A construção da narrativa deve começar 

pela criação de um efeito, não sem levar em conta a originalidade, advinda 

principalmente através da condensação e intensidade, causadas pelo único evento 

que o conto demonstra.  

No segundo capítulo, vamos enfocar o desenvolvimento do rito de passagem 

em cada uma das personagens do corpora, além de encaixá-las na terceira fase da 

Literatura Iniciática, como membros da população submersa, demonstrando a sua 

colocação dentro dos estágios que definem as divisões do Rito de Passagem, 

conforme definição de Van Gennep e Victor Turner. Para sabermos o tipo de 

linguagem que os autores utilizam para descrever este universo de transformação, 

demonstraremos que, em ambos os textos, os enunciados se mantêm numa 

estrutura narrativa simples, que delineia toda a história, não derivando para 

narrativas secundárias, reportando o universo transitório de nossos protagonistas.  

No terceiro capítulo, trataremos das dialogias entre os significantes visuais e 

afetivos em A Truta, assim como relacionaremos as performances sexuais entre as 

personagens de Menino de Engenho, à luz das alegorias familiares e ufanistas 

presentificadas pelos autores brasileiro e irlandês.  

Faz-se necessário apresentar os teóricos principais de cujas obras e 

conceitos se fará uso para suporte da argumentação, assim como sua relevância 
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para esta dissertação: Os Ritos de Passagem (1974), de Arnold Van Gennep, 

preencheu uma lacuna na bibliografia antropológica, pois trata-se de um texto 

teórico sobre ritos de passagem, cerimônias, espetáculos de sociedades tribais, 

antigas ou contemporâneas. Além dele, vamos nos apoiar em Victor Turner, em 

suas obras, A Floresta dos Símbolos (1967) e O Processo Ritual: estrutura e anti-

estrutura (1974), para analisar os ritos de vida e morte, também muito marcantes na 

antropologia.  

Tania Franco Carvalhal e Eduardo Coutinho, em suas obras A Literatura 

Comparada (1974) e O Próprio e o Alheio (2003), darão embasamento teórico à 

análise da literatura comparada; A Truta (2006), de Sean O’Faolain e Menino de 

Engenho (1986) de José Lins do Rego.  

Para trabalhar a Literatura Iniciática e seu desdobramento, faremos uso de 

um artigo publicado por um crítico literário, nascido na India, Mordecai Marcus, 

“What is an Initiation Story?” (1968), sendo um dos poucos que escreveu sobre os 

jovens e as histórias que os envolvem em ritos de passagem. Os exemplos usados 

por Marcus são da literatura inglesa, fazendo-nos valorizar um estudo sobre suas 

teorias também na literatura brasileira.  

Para analisar imagens, metáforas que se transformam em símbolos ou 

alegorias, analisaremos os conceitos de Ezra Pound, Northrop Frye e Chklóvski, 

além de João Adolfo Hansen, professor e crítico brasileiro, em sua obra, Alegoria: 

construção e interpretação da metáfora (2006).   

É de suma importância analisar os conceitos de Frank O’Connor sobre o 

conceito de submerged population, em sua obra The Lonely Voice (1963). Os 

protagonistas são adolescentes percorrendo o rito de passagem e, desta forma, 

integrados à população submersa, à margem. 
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Capítulo I 

 

O Rito de Passagem à luz da teoria de “Submerged Population” de Frank 

O`Connor e da Filosofia da Composição de Edgar Allan Poe. 

 

 

Pois a verdade pode muitas vezes ser a meta do conto, e o raciocínio a 
melhor ferramenta para construção de um conto perfeito. 
(BAUDELAIRE apud POE, 2013,p.24) 
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Este capítulo tem por objetivo demonstrar que a transição do rito de 

passagem, no momento fugaz da transformação dos protagonistas, da fase infantil 

para a fase adolescente, evoca, no instante principal do evento “rito de passagem”, 

uma condição que os transforma em membros da “população submersa”, segundo a 

teoria de Frank O’Connor. Nosso suporte conceitual será estabelecido no  

desenvolvimento  dos conceitos que permeiam as teorias do conto, para  demonstrar 

que o nosso corpus, Menino de Engenho, de José Lins do Rego, pertence ao 

gênero conto, sendo por nós considerado um conto longo e não um romance, pelas 

características a serem  apresentadas 

 

1.1 “Submerged Population” (População Submersa) – O gênero conto: “short-

story” e “long short-story”. 

 

Nosso trabalho tem como fundamento a teoria de Frank O’Connor sobre  

‘submerged population’ - população submersa, população deslocada. 

Demonstraremos aqui, primeiramente, como o corpora por nós escolhido, A Truta e  

Menino de Engenho, enquadra-se na perspectiva da teoria de O’Connor.  

O autor irlandês nasceu em 1903 e morreu em 1966. Era imensamente 

nacionalista, tendo lutado por seu país por toda a vida com sentimento ufanista, o 

que vai se refletir em todas as suas narrativas. Fez parte do conselho de diretores 

do  Abbey Theatre, seguindo os passos de Yeats. Em 1950, aceitou o convite para 

lecionar na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde foi  aclamado pelas  

obras publicadas naquele país, tendo sido considerado o pai do conto moderno.  

Na opinião de O’Connor, o conto é a forma de arte que melhor trabalha o ser 

individual, aquele que a sociedade não absorve, pois o deixa à parte. Ele existe 

como ser humano, mas viverá por si só, em solidão e isolamento.  

No livro, The Lonely Voice, o crítico irlandês diz que o conto, “visa satisfazer 

o leitor solitário, crítico, individual, porque nele não há heróis com os quais este 

possa se identificar”(Gotlib,2000,,p.57). Ele toma como ponto de partida  o “Little 

Man” (homenzinho) ou a “Little Woman” (mulherzinha), sendo, aqui, defendida essa 

nomenclatura num sentido de inferioridade, e não de estatura, para aqueles a quem 

a sociedade familiar é mais uma exceção do que uma regra:  
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Pelo que sei, esta é a primeira aparição em ficção do “homenzinho”, que 
pode definir o que entendo por conto melhor do que quaisquer termos que 
eu possa usar mais tarde para falar sobre o gênero. Qualquer coisa sobre 
Akakei Akakeivitch, desde seu nome absurdo até seu trabalho absurdo, está 
no mesmo nível de mediocridade, e, ainda assim, este absurdo é de alguma 
forma transfigurado por Gogol.

4
. 

(..)O que Gogol fez tão acertadamente e tão brilhantemente foi elevar a 
personagem do herói ridicularizado, do absurdo pequeno copista de 
escritório, e impor sua imagem sobre aquela do Jesus crucificado, para que, 
até mesmo enquanto rirmos dele, sejamos preenchidos  pelo  horror à 
simples lembrança do fato.(O´CONNOR, 1985, p.15-16, tradução nossa)

5
. 

 

O conceito de “Little Man” primeiramente aparece em “O Capote”, conto de 

Gogol, demonstrando que a sua presença se localiza do lado de fora de qualquer 

sociedade. As pessoas que nunca são ouvidas pela sua condição social e 

psicológica tornam-se “a voz solitária” (the lonely voice). Cada “Little Man” ou “Little 

Woman” representa um grupo que é colocado à parte pela sociedade 

estandardizada e estabelecida, passando a sofrer de sentimento de solidão e 

isolamento. Deve-se ressaltar, aqui, que não há um tempo determinado ou pré-

deterrminado para essa situação de exceção ou excentricidade, significando fora de 

centro. Estes grupos de “submerged population”,sejam de que tipo forem, em 

qualquer tempo – vagabundos, sonhadores, artistas, homossexuais, padres e 

religiosos sem vocação, prostitutas – todos têm sua identidade demonstrada e 

estabelecida pelo conto e pela  “novelete”, termo usado por falta de outro melhor 

para “conto longo”, segundo palavras do próprio autor, de maneira especial.  

 

Em suas histórias posteriores, Turgenev voltou a um antigo termo que ele 
havia usado – o da nouvelle. Porque infelizmente necessitamos de um 
termo para designá-la, deveríamos esquecer as trágicas conotações dadas 
à palavra e simplesmente chamar de novelete o termo designativo para 
romace curto ou conto  longo.(O’CONNOR,1985,p.52).

6
 

 

                                                           
4
 So far as I know, it is the first appearance in fiction of the Little Man, which may define what I mean 

by the short story better than any terms I may later use about it. Everything about Akakey Akakeivitch, 
from his absurd name to his absurd job, is on the same level of mediocrity, and yet his absurdity is 
somehow transfigured by Gogol. 
5
 What Gogol has done so boldly and brilliantly is to take the mock-heroic character, the absurd little 

copying clerk, and impose his image over that of the crucified Jesus, so that even while we laugh we 
are filled with horror at the resemblance. 
6
In his later stories Turgenev returned to the earlier form he had used – that of the nouvelle. Because 

we so badly need a term for it, we should perhaps ignore the unfortunate connotations of the word and 
simply say “novelette” to describe the short novel or the long short 
story.(O’CONNOR,1985,p.52,tradução nossa). 
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Embora Frank O’Connor nomeie textos que estão no limiar entre conto e 

romance ou entre a novela e o romance, como conto e “novelete”, optamos, neste 

estudo, por nomear os dois tipos por conto breve e conto longo. Destacamos dessa 

maneira que, nesta dissertação, Menino de Engenho é tratado como uma obra que 

se posiciona no limiar entre conto e romance. O’Connor pontua que a estranheza de 

comportamento é o ponto principal da “submerged population”, dentro do conto. 

 

Na verdade, o conto nunca teve um herói.(...) O que ele apresenta em vez 
disso é um grupo de população submersa – uma denominação ruim que eu 
tive que usar por falta de outra melhor. A população submersa muda suas 
personagens de escritor para escritor, de geração para geração. Podem ser 
os oficiais de Gogol, os servos de Turgenev, as prostitutas de Maupassant, 
os médicos e professores de Chekhov, os provincianos de Sherwood 
Anderson, todos sonhando com uma fuga.

7
 

Por fim, parece ser uma derrota imposta por uma sociedade sem balizas, 
uma sociedade que não oferece objetivos nem respostas. A população 
submersa não é submersa somente por considerações materiais; pode ser 
submersa pela ausência de considerações espirituais, como nas histórias 
americanas de padres e religiosos maléficos de 
J.F.Powers.(O`CONNOR,1985, p.18, tradução nossa)

8
. 

 

De acordo com O’Connor, o que Gogol tão brilhantemente fez, foi  impor a 

criação da personagem  Akakei Akakievich, o herói ridicularizado,  “mock-hero”, 

sobre a figura do próprio Cristo.  Embora todos os contos dividam entre si o fato de 

sempre terem uma “submerged population”, cada uma delas mudará sua 

personalidade e características de autor para autor, de geração para geração e de 

sociedade para sociedade.  

As personagens deambulam às margens de tal sociedade, como diz 

O’Connor, sobrepondo-se a figuras simbólicas de quem são caricatura e eco, como 

as figuras de Cristo, Sócrates ou Moisés. O conto, como forma literária, demonstra, 

segundo O`CONNOR, de maneira muito enfática, a intensa certeza da solidão 

humana.  

                                                           
7
 In fact, the short story has never had a hero.(…) What it has instead is a submerged population 

group – a bad phrase which I have had to use for want of a better. That submerged population 
changes its character from writer to writer, from generation to generation. It may be Gogol`s officials, 
Turgenev`s serfs, Maupassant`s prostitutes, Ckekhov`s doctors and teachers, Sherwood Anderson`s 
provincials, always dreaming of scape. 
8
 Ultimately it seems to mean defeat inflicted by a society that has no sign posts, a society that offers 

no goals and no answers. The submerged population is not submerged entirely by material 
considerations; it can also be submerged by the absence of spiritual ones, as in the priests and 
spoiled priests of J. F. Powers` American stories. 
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A primeira hipótese a ser defendida nesta leitura é o fato do nosso corpus 

Menino de Engenho ser uma obra que comporte as características de um conto 

longo, pertencendo ao gênero narrativo determinante da ‘submerged population’.   

Para o autor, o conto tem como um de seus artifícios retóricos o ‘mock-hero’ – 

o herói- tragicômico ou ridicularizado, para criar “uma personagem que não é  

satírica, nem heroica, mas alguma coisa entre as duas características, algo que as 

transcende, o sentimento de anonimidade e repúdio” (O’CONNOR,1985,p15.).  

 

Então a história acaba, e, quando se tiver esquecido tudo que veio depois 
disso, como A Morte do Funcionário, de Chekhov, também se perceberá 
que não existiu nada assim  no mundo da literatura antes disso. O velho 
recurso retórico do herói ridicularizado é usado, mas retomado tão somente 
para criar uma nova forma. (O’CONNOR, 1985, p.15, tradução nossa)

9
. 

 

O’Connor aponta para a questão do sujeito-personagem que não se adequa a 

nenhum lugar, que não pertence a nenhum grupo, que mostra seu sentimento de 

abandono, de solidão. Eles se sentem sozinhos quando enfrentam situações 

adversas que os levam ao confronto com algo que não compreendem. No caso de 

nossas personagens, Julia e Carlinhos, vemos a sua inadequação ao enfrentarem 

os problemas e as questões que aparecem ao atravessarem o momento fugaz de 

seu rito de passagem. É apenas neste momento breve em que o rito de passagem 

ocorre, que percebemos Julia e Carlinhos longe de todos, em afastamento e solidão. 

Os protagonistas não são considerados membros da população submersa durante a 

narrativa, pois são abastados e possuem o carinho de sua família. Seriam 

considerados assim, talvez, os moleques do engenho, aqueles que brincam com 

Carlinhos, ou até mesmo os escravos. É importante salientar que tanto Julia quanto 

Carlinhos se tornam membros da população submersa na passagem do rito, no 

momento fugaz de sua transformação.   

Para que se possa compreender a razão da escolha de nosso corpora deve 

ficar claro que, aqui, tratamos A Truta como conto curto e o Menino de Engenho 

como conto longo. Ao assim determiná-los, baseamo-nos em conceitos estruturais 

que apreendemos da teoria desenvolvida por Nádia Gotlib em A Teoria do Conto 

(2000). Para Gotlib, o conto contem uma brevidade, tem um poder de concentração, 

                                                           
9
There the story ends, and when one forgets all that came after it, like Chekhov`s “Death of a Civil 

Servant”, one realizes that it is like nothing in the world of literature before it. It uses the old rhetorical 
device of the mock-heroic, but uses it to create a new form that is neither satiric nor heroic, but 
something in between-something that perhaps finally transcends both. 
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de condensação, que o romance não possui. “No conto e na novela não deve sobrar 

nada e no romance não deve faltar nada.”(GOTLIB, 2000, p. 8)  

A questão da brevidade como marcador de comprimento é uma característica 

presente no discurso que analisa as convenções dos gêneros narrativos, no entanto, 

não é o elemento determinante para a qualificação de uma obra.  Pode-se, 

entretanto, afirmar que mais do que brevidade, a condensação comporta uma 

significação mais assertiva sobre o conto.   

As características estruturais do conto muito se distanciam do romance. No 

conto, o enredo tem início com a espacialização narrativa para, em seguida, por 

meio das ações das personagens e de um evento, temporalizar a narrativa. O conto 

é produto de um único evento e de muitas ações de suas personagens. Trata-se de 

um processo oposto à composição estrutural do romance que se inicia na 

temporalização da narrativa e que, ao longo da história, é espacializada pelos 

eventos e ações das personagens.   

Outro elemento importante para a diferenciação e classificação do texto no 

conto como gênero, como destaca O’Connor, é a intensidade, a importância da 

personagem na narrativa. Para o autor, a personagem do conto não tem significado 

geral, ela é muito específica, excêntrica, para que se faça uma amplificação. No 

romance, as personagens assemelham-se aos indivíduos que o leem, o que não 

ocorre no conto, pois elas vivem nos limites de um comportamento social esperado, 

são personagens submersas, deslocadas do grupo por um momento.  No conto, a 

personagem é vista por uma fresta, por um pequeno recorte, ela precisa ser 

construída e descrita com a precisão da miniaturização. Segundo Massaud Moysés 

(1967,p,72), “não se sabe com nitidez aonde podem levar tais experiências; o certo 

é que procuram, no espaço do conto, uma arte representativa da condição humana, 

um retalho do cotidiano.” Não se sabe aonde leva a experiência porque ela é sempre 

um fragmento da vida.  

Fundamentamo-nos, então, nos conceitos da definição do conto, para que 

possamos conceber A Truta (2006) como conto breve e Menino de Engenho(1967) 

como conto longo. Ambas as obras são formas condensadas pelo enredo de um 

único evento. Suas narrativas iniciam-se pela construção do espaço para, daí, alocar 

o sujeito-personagem que, sob a força, sob a ação de um evento (determinador do 

fio narrativo) vai temporalizar a sua história. 
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A construção da narrativa pela espacialização é observada abaixo: 

 

Menino de Engenho: Dormia num quarto... O quarto de dormir de meu 

pai estava cheio de peoa que eu não conhecia. Corri para lá, e vi minha 
mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. 
(REGO,1967, p.3). 

A Truta: Um dos primeiros lugares para onde Júlia sempre corria ao 

chegarem a G era o Caminho Sombrio, uma alameda de loureiro muito 
antiga, quase toda tomada pela vegetação. (O’FAOLAIN, 2006, p.23) 

 
A brevidade (entendemos que brevidade não se trata de um período curto de 

tempo ou espaço pequeno, mas trata-se da condensação de informação, ou seja, da 

potência narrativa) do enredo se submete ao fato de que essas obras possuem um 

único evento e que tudo que compõe suas narrativas, espaço, tempo e ações, 

funciona como elemento propulsor desse único evento, um dilema. Esse único 

evento, Rito de Passagem, delineia as obras de nosso corpora. Tudo se move em 

torno desse evento, que se torna a própria obra, que se torna referencial para a 

personagem, para o espaço e para o tempo. O único evento é a própria e toda a 

história, enquanto que, no romance, mesmo que contenha um único evento, este 

não é toda a história, e, sim, parte de um todo da narrativa. Outro ponto importante,  

no conto, é que a personagem permanece, por sua natureza, isolada do grupo, 

mesmo porque só o romance comporta o universo de toda uma comunidade.   

Nas narrativas por nós estudadas, a solidão, a inadequação e 

incomunicabilidade da personagem devem-se à impossibilidade de compreensão do 

processo pelo qual atravessam e que foi provocado pelo evento que delimita suas 

vidas, o momento fugaz de sua transformação de crianças em adolescentes. 

Segundo O’Connor, não há herói no conto, pois o sujeito nunca transcende sua 

característica de homenzinho. Essa característica marca a personagem deslocada e 

submersa, que não tem voz, que não se representa no seu próprio processo de 

concepção e identificação. Para ele, a população submersa, deslocada, não é 

totalmente submersa unicamente por uma questão material, isso também pode se 

dar por uma ausência de questões espirituais, como é o caso de nossas 

personagens, Júlia e Carlinhos, que enfrentam questões emocionais, questões que 

envolvem a transformação do ‘eu’, do self, levando-as à formação à formação da 

identidade e enfrentamento de seu dilema. As personagens cruzam o limiar do 

comportamento socialmente imposto, tornam-se ecos ou caricaturas de figuras que 

simbolizam um ideal ou um conceito. Júlia vagueia no limiar do comportamento 
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infantil e do comportamento adolescente, numa total inadequação. Carlinhos, por 

sua vez, vagueia no limiar entre o que deveria ser o comportamento inocente de um 

menino e os sentimentos contraditórios do adolescente que, pelo seu instinto, é 

sexualmente impulsionado em seus pensamentos e ações.   

De forma conceitual, O’Connor afirma que essa personagem não tem voz, 

nem possui características que a aproximem dos outros naquele evento. Essas são 

características explicitas de Júlia e Carlinhos, eles não têm voz para falar de seus 

problemas, nem de seus enfrentamentos, eles nem têm consciência disso. 

Enfrentam sua transformação em silêncio e é esse silêncio que os desloca, que os 

coloca como membros de uma população submersa.  Nas obras do nosso corpora, a 

população submersa é a população que, na figura de Julia e Carlinhos, enfrenta o 

momento breve do rito de passagem da infância para a adolescência, sozinhos, 

enfrentando o desconhecido, em silêncio.   

De acordo com O’Connor (1985), a vantagem do gênero condensado é que 

tudo está terminado e feito antes mesmo que a história, de per si, tenha começado. 

O cotidiano pressupõe o realismo, pois, segundo O’Connor, o conto é um fragmento 

de uma vida, é um único evento. É esta a diferença marcante entre romance e 

conto, sendo aquele uma sucessão de eventos e este, apenas um único. Faz-se 

necessário dizer que a narrativa do conto é condensada em um único evento por ser 

realista, por fazer parte da realidade, vista por uma fresta, por um momento breve, 

como  o Rito de Passagem, acontecimento  comum a todos os seres humanos. Não 

há heróis nas obras apresentadas, tanto em A Truta, um conto breve, como em 

Menino de Engenho, um conto longo, centradas ambas as obras, em um único 

evento, sem heróis, com problemas próprios deles mesmos, dos protagonistas e não 

nossos, e, por isso, representantes da voz solitária. “As personagens do conto têm 

um mundo autônomo: não é a brevidade que as caracteriza. O que as caracteriza é 

o fato de os problemas serem delas, e não nossos.”(Gotlib,2000,p.57). No mundo 

dos seres solitários não há identificação, há um realismo não compartilhado, pois 

não há comparação para sua experiência naquele momento.   

Para dar suporte ao nosso objeto de estudo, ou seja, para demonstrar que 

Menino de Engenho é, sim, um conto longo e não um romance recorremos à teoria 

de Brander Matthews, no seu ensaio de 1901, que faz questão de ressaltar o uso do 

termo “short-story”, com hífen, para caracterizar que a “short-story” não representa 

meramente um historia curta. Segundo o autor, que segue os princípios de Edgar 
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Allan Poe, a diferença existente entre conto e romance não está na sua extensão, 

mas na sua natureza. O conto possui uma unidade de impressão, condensada no 

tempo, espaço e ação, que o romance não tem. A história é a representação de um 

evento singular, único, tanto na vida de Carlinhos, através de suas memórias, como 

na vida de Julia, contada pelo narrador, sendo este o seu rito de passagem. O 

evento é único, mas não é somente uma única personagem, vivendo em uma ilha 

deserta, como “outcasts”, conforme coloca Massaud Moises. 

 

O conto é, pois, uma narrativa unívoca, univalente: constitui uma unidade 
dramática, uma célula dramática, visto gravitar ao redor de um só conflito, 
um só drama, uma só ação. Caracteriza-se, assim, por conter uma unidade 
de ação, tomada esta como a sequência de atos praticados pelos 
protagonistas, ou de acontecimentos de que participam. A ação pode ser 
externa, quando as personagens se deslocam no espaço e no tempo, e 
interna, quando o conflito se localiza em sua mente. (MOISES, 1967, p. 40) 

 

1.2 O processo de transição de cada personagem: formação da população 

submersa – o self no conto – limiar. 

 

O processo de criação da obra ficcional depara-se com aquele que é seu 

fundamental problema, o problema ontológico. É ontológico, pois não nos referimos 

nada menos que à criação da recriação do sujeito, sujeito-personagem e, levando 

isso em conta, tudo que se aventa ao universo do ser é um problema existencial. 

Para se estabelecer a plausibilidade, a verossimilhança da obra ficcional, é 

necessária a presença de um sujeito que dê sentido à narrativa, que seja a origem 

da ação, a referência do tempo e o marcador do espaço. Segundo Antonio Candido 

(1981, p.21), é através da personagem que a camada imaginária do texto ficcional 

se adensa e se cristaliza, é por ela que se constitui a ficção. “São as personagens 

que “absorvem” as palavras do texto e passam a constituí-las, tornando-se a fonte 

delas- como ocorre na realidade” (1981, p.29).    

O papel da personagem é permitir ao leitor ver-se, vivenciar uma experiência 

sem sofrer as consequências. As personagens passam por terríveis conflitos, 

enfrentam situações-limite em que se revelam aspectos profundos e essenciais da 

vida humana e é nesse processo de depuração, de catarse que a personagem se 

torna um ente, uma identidade, se identifica como ‘eu’, como self. A construção 

dessa identidade, desse self, se dá de forma dialógica, na correlação de uma 
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alteridade. É dialógica, pois o self apela ao seu self, seu ‘eu’ mais profundo para sua 

concordância e esse ato, esse apelo é, em si, um movimento dialógico.   

De acordo com o coceito “pierciano” da concepção do self, este implica a 

possibilidade de um outro, segundo Santaella (2006, p.130): “... aquilo que nos 

referimos quando nos referimos a nós mesmos”. O self como signo implica em 

reconhecê-lo como sua própria identidade, identidade que se constitui nas 

interações com os outros, não apenas as interações dos diálogos internos, mas 

também as interações com os outros selves. Nesse algoritmo, os signos são as 

únicas entidades capazes de livremente atravessar as fronteiras entre o mundo 

interior e o mundo exterior.    

 Em Bakhtin (apud Santaella 2006, p.130), a questão do self perpassa por 

uma manifestação da consciência social. Para o autor, não é o ego que dá 

significado à linguagem, mas a linguagem que dá significado ao ser e esta interação 

se dá na intersecção das vozes, na tensão dos enunciados. Na visão de Santaella 

(2006), ele não vê o dialogismo como uma mera troca entre dois egos habitados 

pela linguagem, mas vê a alteridade situada dentro do sujeito, o self é ele mesmo 

dialógico, quando numa relação entre si e o outro. O self se constrói na medida de si 

em relação ao outro de si mesmo e ao outro ser. Bakhtin chama a atenção para o 

processo dialógico da construção do self na extensão da visão, o que ele chama de 

exotopia. É na exotopia, no excedente de visão que o ‘eu’ apreende pelo outro, 

recolhendo fragmentos que formam o self, assim como Julia e Carlinhos constroem 

o seu self, no excedente de visão, como em espelho, pela mãe e irmãozinho ou 

pelas mulheres do engenho. 

 

 O sujeito está continuamente se deslocando e se tornando outro no 
processo de remessa de um interpretante a outro. Em vez de anteceder o 
signo e exercer controle sobre ele, o sujeito pressupõe o signo; ele é 
determinado e identificado ao se tornar ele mesmo, um interprete de um 
signo precedente. (PONZI, 1990, p. 396) 

 

No processo cognitivo de autoconhecimento, perpassado pelo “eu de si” e “ 

eu do outro”, considera-se que o conhecimento vem do exterior e perpassa pela 

apreensão e interpretação do ‘eu’. Desde sua mais tenra infância, após deixar o 

incunábulo, a criança começa a descobrir que aquilo que ela apreende de si, vindo 

do outro sobre ela, é a verdadeira evidência de um fato. Nas duas obras analisadas, 

a construção do self de uma identidade em transição física e metafísica perpassa 
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completamente pela apreciação da palavra do outro, de um outro que se torna 

referencial na construção do ‘eu’. Para Júlia, esse outro é seu irmãozinho, ao qual 

ela toma como referencial no seu processo de transformação, no rito de passagem 

da infância para a adolescência. O irmãozinho é o signo da infância, que ela vê se 

distanciar e que, embora ela tema, pois desconhece, ela o deseja. Ela começa a 

construir esse novo self de adolescente, também, na contraposição ao self infantil de 

seu irmãozinho. O elemento propulsor no rito de passagem da personagem Júlia é o 

desejo de tornar-se adolescente, de não mais acreditar em contos de fada. Na 

verdade ela deseja ser a fada madrinha para seu irmão, detentora de todas as 

verdades. 

 

Neste ano teve uma porção extra de alegria ao exibir o túnel para o 
irmãozinho e ao aterrorizar ao mesmo tempo a ele e a si mesma. O medo, 
para ele, demorava mais para passar porque tinha as pernas curtinhas; 
enquanto corria e gritava, ela já havia alcançado a outra extremidade. 
 De manhã, Stephen veio correndo em sua direção gritando “ela” havia 
sumido, e perguntando “para onde” e “como”. De nariz empinado, ela 
respondeu desdenhosamente: - Será a fada madrinha? – E saiu andando; 
afagando as mãos, feliz. (O´FAOLAIN, 2006, p. 23, p.27) 

 

No caso da personagem Carlinhos a construção do self, a construção do ‘eu’ 

que enfrenta um processo transitório se dá na apreensão dos selves com quem ele 

se relaciona e a quem ele usa como parâmetro, como referencial. Carlinhos constrói 

seu self no excedente de visão que obtém, em oposição através das figuras 

femininas e tomando como modelo as figuras masculinas que fazem parte de seu 

processo de rito de passagem. No rito de passagem pelo qual Carlinhos passa, a 

principal questão, seu elemento propulsor, é seu instinto sexual que se contrapõe 

aos sentimentos ternos da sua infância numa relação edipiana. A mãe é a figura de 

uma santa, que se torna um signo, transposto para as outras personagens 

femininas. 

 

E era com olhos de deslumbrado que olhava então aqueles sítios, aquelas 
mangueiras e os meninos que via brincando por ali.  
Tinha o meu mestre uma mulher morena e bonita, que me beijava todas as 
vezes que eu chegava, que me fazia todas as vontades: chamava –se 
Judite. Gostava dela diferente do que sentia pela minha tia Maria. Ela 
sempre que me ensinava as letras debruçava-se por cima de mim. E os 
seus abraços e os seus beijos eram os mais quentes que já tinha recebido. 
Uma tarde o primo Silvino me disse: - Hoje vamos fazer porcaria no curral. 
De fato, à boca da noite, quando o gado chegado do pastoreador 
descansava, uns deitados e outros parados a olhar o chão, eu vi o primo 
Silvino trepado na cerca, procurado pôr-se por cima de uma vaca mansinha. 
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Uma ocasião, depois que ela terminou uma fita de dois namorados deitados 
na relva, nos braços um do outro, eu peguei Maria Clara e beijei-a forte na 
boca. Corri como um doido para casa, com o coração batendo. (REGO, 
1967, p. 09; p. 32; p.35; p.95). 

 
Todo esse processo que envolve a construção do self na sua relação com o 

outro resulta de uma abstração do cognitio, da forma de apreensão de informações. 

O imaginário, universo mental, em se processa essa construção é basicamente o 

registro psíquico correspondente ao ego (eu), um ato puramente narcisista. O ‘eu’ 

narcísico ama a si mesmo, ama a imagem de si que vê no outro, imagem essa que é 

projetada no outro e no mundo, que, para ele existe, exclusivamente, a partir de si. 

Temos que descobrir o interno no externo, como Narciso quando se apaixona por 

sua imagem no lago, no espelho das águas. O ‘eu’ se projeta nas imagens em que 

se espelha tornando-se este o lócus do imaginário, imaginário da natureza, tal como 

a imagem da Truta na lua, além do corpo, da mente e das relações sociais. Júlia e 

Carlinhos adentram no universo das águas e em seu espelho veem o outro de si 

mesmo, na natureza, no poço e no rio eles se reconhecem, brincam, se repudiam, 

passam pela transição. A água é o elemento natural, a porta pela qual eles entram 

para iniciarem seu rito de passagem, é nela que eles tomam consciência de que 

algo estranho começa a acontecer, é nela que eles começam a se ver como outros 

de si mesmos. A natureza aí não é só representação do espaço físico que Júlia e 

Carlinhos percorrem, mas uma analogia ao próprio rito de passagem como algo 

natural, algo da natureza do animal que é o ser humano.    

Para melhor entendermos as personagens neste estudo, consideraremos a 

análise do autor Fernando Segolin (1978) sobre o tema: a colocação da anti-

personagem, como ele a define em seu livro Personagem e Anti-personagem.    

Em sua obra, o autor coloca três tipos de personagens que, mescladas, talvez 

possam, não definir, mas lançar luz ao entendimento da personagem em nosso 

corpora. A personagem-função, própria das narrativas épicas, se desmembra do ser 

humano e é encarada como um ser de linguagem, ganhando sua própria fisionomia. 

Ela é vista como um dos componentes da narrativa, ou seja, ela age como um ser 

cuja ação ficcional é previsível, ou seja, o herói será sempre herói. A partir do 

momento em que esta personagem perde a previsibilidade e recebe elementos  que 

modifiquem sua estrutura com a atribuição de outras funções temos, então, de 

acordo com o autor, uma personagem-estado, própria do apogeu da narrativa 

romanesca. Esta personagem não é reconhecida rapidamente, mas por 
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estranhamento, pois,  em relação à personagem tradicional, ela se desautomatiza, 

dando lugar à personagem criada dentro dos elementos do discurso narrativo.  

Sente-se a transformação da personagem quando os seres funcionais 

aparecem nos seus movimentos culturais - de funcionalidade e desfuncionalidade – 

colocados diacronicamente. Não se define mais a personagem–função e a 

personagem-estado, pois elas se misturam e, numa determinada trama, a mesma 

personagem pode ter as duas características. Segundo Segolin (1978), no romance 

moderno, o texto define as ações das personagens, criando a personagem-texto que 

é, ao mesmo tempo, agente e texto. Ela é o próprio texto feito personagem, produto 

de um jogo textual criado a partir do seu conflite com as outras personagens. O texto 

passa a ser o herói, assim como palco e ator. Esta personagem-texto somente 

aparece quando todos os demais atores são transformados por força das ações da 

trama do texto. É importante salientar que esta personagem-texto perde a 

funcionalidade, a temporalidade e a referencialidade, uma vez que a sua 

preocupação é fazer brilhar a textualidade, e não necessariamente os atores. Assim, 

o objetivo da personagem como texto não é explicitar uma simples intriga, mas o 

próprio tramar-se textual, enquanto linguagem.   

Nessa vertiginosa e constante transformação, os três tipos de personagens se 

mesclam e aparecem, na narrativa contemporânea, a anti-personagem ou não-

personagem, cuja lógica é a desfuncionalização dos três tipos de personagens que 

observamos até agora, enquanto palco de um movimento dialético e contraditório, 

ela não se preocupa em medir a validade ou a invalidade referencial, nem quer 

descobrir a verdade ou a veracidade dos seres narrativos, tomados como 

representação dos seres humanos. Para Segolin (1978), a anti-personagem é 

 

Personagem que coloca seu próprio problema de personagem, que se 
oferece ao leitor como um processo visível e não mascarado pela imagem 
de um referente ou de uma lógica confundida com ele {..}, a anti-
personagem revela-se como o palco de um movimento dialético e 
contraditório. (SEGOLIN, 1978, p.100). 

 

Portanto, a anti-personagem preocupa-se em se desprender do conceito de 

mimesis, a fim de mostrar que a verdade ou a não-verdade, pelo menos em 

literatura, “nasce das palavras do seu arranjo”(SEGOLIN, 1978, p. 100).   

As características de personagens colocadas por Segolin, em 1978, como 

anti-personagem, se aplicam a Julia e Carlinhos, pois, de acordo com a visão de 
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nossa leitura, estas personagens se mesclam, desprendendo-se da mímesis, 

oferecendo ao leitor a validade de seu rito de passagem. Segundo o critico literário 

Antonio Candido, em sua obra A Personagem de Ficção (1981), em uma 

abordagem sobre as diferenças existentes entre as personagens, mostra que as 

“personagens da natureza” são apresentadas  pelo seu modo intimo de ser”. O 

escritor  “de natureza” vê o ser humano no que ele tem de mais profundo, no que 

não se mostra à observação corrente. É um enigma interno da personagem.    

Julia e Carlinhos, em meio ao seu processo de metamorfose psíquica ( a 

libertação do casulo da infância para o voo da adolescência) exigem do leitor uma 

atenção, uma percepção profunda para poder apreender a temática subliminar ( a 

natureza numa analogia entre as personagens em seus países no momento de 

transição) que determina o fio narrativo de nosso corpora. O que podemos 

compreender em nossa análise é que  o modelar das personagens profundas abre 

um espaço para a inserção subliminar de uma temática paralela. Segundo Vera 

Bastazin: 

 

O artista fecunda,cria contornos e processa a nitidez (ou a opacidade) de 
sua personagem. Esse ser moldado como argila no texto literário atinge, 
muitas vezes, tal densidade que chega a abalar o leitor, despertando-o para 
um tipo de questionamento quase inevitável: ‘Mas será que existem mesmo 
pessoas assim? (BASTAZIN, p. 47, 2006) 

 

Em resposta à citação acima podemos dizer que não, não existe essa 

personagem. A personagem do conto é uma construção ficcional, por não se 

assemelhar ao leitor.   

Julia e Carlinhos fazem com que o leitor questione as suas identidades,  como 

personagens representantes do ser humano, por serem totalmente, como diz 

O`CONNOR, excêntricas, fora do centro, não se tornando representantes 

referenciais de um individuo.  

 

1.3 O processo da passagem ritualística à “criação raciocinada” da 

transformação. 

 

Para melhor ilustrar e, assim justificar, a construção da expectativa das ações 

no nosso corpora, citamos o método que Edgar Allan Poe usa  para criar a 

expectativa das ações de suas personagens em seus contos.   
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Para o autor, “a criação raciocinada” deve permear a composição da 

narrativa. O objetivo principal do conto é causar um estranhamento através de uma 

impostura, que age com o efeito de um raio, delimitando a narrativa. O escritor deve 

começar a construção da ficção por meio de um “efeito“, tendo em mente a 

originalidade através da brevidade e condensação. Poe (1986) escolhe o poema “O 

Corvo”, em A Filosofia Da Composição, para dizer que, uma vez delimitado o 

efeito, a criação atinge seu objetivo por meio da lógica, processo que acontece em 

nosso corpora, já que este tem o seu efeito delimitado pela temática do rito de 

passagem, seu único evento, aquele que direciona  as ações das personagens, 

envolvendo-as em uma única trama, que as condensa. 

 

(...) Eu prefiro começar com a consideração de um efeito. Mantendo sempre 
a originalidade em vista, pois é falso a si mesmo quem se arrisca a 
dispensar uma fonte de interesse tão evidente e tão facilmente alcançável, 
digo-me, em primeiro lugar: "Dentre os inúmeros efeitos, ou impressões a 
que são suscetíveis o coração, a inteligência ou, mais geralmente, a alma, 
qual irei eu, na ocasião atual escolher?" Tendo escolhido primeiro um 
assunto novelesco e depois um efeito vivo, considero se seria melhor 
trabalhar com os incidentes ou com o tom - com os incidentes habituais e o 
tom especial ou com o contrário, ou com a especialidade tanto dos 
incidentes, quanto do tom - depois de procurar em torno de mim (ou melhor, 
dentro) aquelas combinações de tom e acontecimento que melhor me 
auxiliem na construção do efeito.  
(...) não se deve encarar como falta de decoro de minha parte, mostrar o 
modus operandi pelo qual uma de minhas próprias obras se completou. 
Escolhi “O Corvo”, como a mais geralmente conhecida. É meu desígnio 
tornar manifesto que nenhum ponto de sua composição se refere ao acaso, 
ou à intuição, que o trabalho caminhou, passo a passo, até completar-se, 
com a precisão e a sequência rígida de um problema matemático (...) (POE, 
1986, p. 911-912). 

 

De acordo com Poe, o estranho é o elemento provocador do efeito, que se 

transformará em terror pela emoção, pelo crescer da hesitação, além de introduzir o 

fantástico. A condensação usada por Poe, a intensidade, o clímax atingido pelo 

efeito, pelo impacto causado pelo terror, em quase todos os seus contos, permite 

alcançar a potência da narrativa. O autor mantem um cenário enquadrado na lógica, 

dando um tom lúgubre, ou sela, triste e melancólico.  

Pela descrição da paisagem, indica-nos o tom do cenário, que é construído 

para despertar melancolia e tristeza no leitor. Entretanto, devemos chamar a 

atenção para o fato de que a construção da expectativa das ações, da arquitetônica 

dos eventos, não se faz somente através do impacto pelo terror ou pelo medo, mas 

também pela introdução do enigma, do mistério, da expectativa sem terror. Alcança-



37 
 

se este clímax, também, por meio de um evento de felicidade. Esses eventos, que 

agem como um raio, condensando a narrativa, capturam o sentimento do leitor. A 

quebra da expectativa, a impostura, causada ou não, pelo terror, a surpresa, é que 

fomenta a intensidade, a condensação, forjando uma sensação de brevidade da 

narrativa do conto, sendo este longo ou curto. 

  

(...) A consideração inicial foi a da extensão. Se alguma obra literária é 
longa demais para ser lida de uma assentada, devemos resignar-nos a 
dispensar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de 
impressão, pois, se se requerem duas assentadas, os negócios do mundo 
interferem e tudo o que se pareça com totalidade é imediatamente 
destruído.(...) 
 (...) O ponto seguinte, a ser considerado, era o modo de juntar o amante e 
o Corvo: e o primeiro ramo dessa consideração era o local. Para isso, a 
sugestão mais natural seria a de uma floresta, ou a dos campos; mas 
sempre me pareceu que uma circunscrição fechada do espaço é 
absolutamente necessária para o efeito do incidente insulado e tem a força 
de uma moldura para um quadro. Tem indiscutível força moral para 
conservar concentrada a atenção e, naturalmente, não deve ser confundida 
com a mera unidade de lugar.(...)  (POE, 1986, p. 912-913, p. 918). 

 

Enfim, todos os fatos, nomes e acontecimentos são meticulosamente 

construídos para se conseguir o resultado desejado, com o suspense pela 

expectativa das ações. Existe, assim, uma relação entre a intensidade da narrativa 

do conto e a reação provocada no leitor através do efeito que a leitura lhe causa. 

Parafraseando Gotlib(2000),a composição literária deve causar um efeito de 

excitação, que por ser intensa será também transitória, portanto, para que essa 

excitação possa ser duradoura, a obra deverá ser dosada para se permitir a 

sustentação das emoções do leitor. Faz-se importante, então, que a leitura seja feita 

de uma assentada, de um só fôlego, para garantir a unidade de efeito. 

 

(...)Sendo assim assegurado o efeito do desenvolvimento, imediatamente 
troquei o fantástico por um tom da mais profunda seriedade, começando 
esse tom na estância imediatamente seguinte à última citada, com o verso: 
Diversa coisa não dizia, ali pousada, a ave sombria etc. (POE, 1986, p. 
918). 

 

Nos contos A Truta e Menino de Engenho , assim como nos contos de Poe, 

contamos com o suspense, descrito passo a passo, mantendo a expectativa pelas 

ações das personagens, que fazem com que o leitor se prenda à narrativa.   

Faz-se necessário ressaltar que todo o preciosismo na descrição dos 

detalhes, por menores que sejam, não altera a condição primordial de brevidade do 
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conto, pois a função do conto é ter a narrativa subordinada a um único evento, ou 

seja, todo o fio narrativo é conduzido para esse único evento, não existindo 

ramificações narrativas   

Julia é uma menina de doze anos. Quando ela soube da existência do poço, 

ela “arregalou os olhos, desconfiadamente, inclinou o lindo e esguio pescoço e 

decidiu mostrar-se incrédula” ao fato de que poderia haver um poço nas redondezas 

e responde insolentemente, dizendo “- Bobagem!” Ela age passo a passo como uma 

adolescente, incredulamente, até que ela vê o poço com seus próprios olhos. 

Quando seu irmãozinho diz que a truta havia desaparecido, ela decide também nada 

dizer sobre o fato, embora ela soubesse o que havia acontecido que ela havia 

salvado a truta. Julia é apresentada como alguém de nariz empinado, ela se sente, 

na verdade, superior, por ser a única a saber de toda a verdade. Quando ela podia 

ter contado, que havia libertado a truta, decide manter o mistério e talvez ocultar 

uma outra história a ser contada. As palavras repletas de incredulidade e de 

negatividade quando referentes a Julia dão a ideia do que ela realmente acreditava 

e do que ela obstinadamente recusava.  

A expectativa causada pelas ações de Julia levam o leitor a ansiar pela 

finalização da narrativa. Quando ia para a cama, à noite, pensava na truta o tempo 

todo, queria saber “o que ela comia” e ”pensava em sua fome”. Pensava o tempo 

todo no peixe e se preocupava em levar comida para o poço, mostrando assim 

compaixão e cuidado. Quando ouviu o desenrolar do molinete, desesperou-se.  As 

ações que se sucedem mostram o passo a passo eletrizante da ida até o poço, o 

olhar pela janela, o pegar a jarra, o caminhar pelo túnel, o andar pelo túnel com água 

pelos joelhos, até o momento em que “a agarrou com força, enfiou no jarro, e, 

rangendo os dentes, correu para o fim do túnel”. Julia fez tudo isso pelo medo que 

sentia por ver a truta capturada, mostrando compaixão e cuidado ao fazer tudo no 

meio da noite, sozinha. A sequência das ações é delineada para novamente atrair o 

leitor para o ato intempestivo, para a tensão da narrativa, impondo-lhe  uma leitura 

atenta e rápida.  

Menino de Engenho mostra a historia de uma criança órfã de pai e mãe, sem 

uma boa criação. Carlinhos apresenta sua autobiografia do momento em que 

nasceu até os doze anos. O relato do rito de passagem de Carlinhos é a historia de 

um único evento, que é seu rito de passagem, trazido ao leitor pelo viés da memoria. 

Viu muita coisa, aprendeu o bem e o mal, como lhe apareceram na vida e adquiriu 
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uma precocidade acerca dos “assuntos proibidos”, mas inevitáveis. A pintura, 

mostrando o passo a passo da memória, é magistral e verdadeira. Ali estão os 

nossos costumes, a brasilidade, o espetáculo das superstições, dos vícios 

degradantes e dos aspectos da vida rural. A narrativa termina definitivamente na 

fase de transição do rito de passagem, quando Carlinhos abstrai, pensa em todas as 

possibilidades que poderiam acontecer com ele, quando for para o colégio. É lá, 

nesse período futuro, que ele vai sair da fase de transição. Carlinhos prevê o 

momento  em que  entra para o colégio, viciado e avariado: “Menino perdido, menino 

de engenho.” (REGO, 1967,p.122).  

A construção da narrativa na busca de um efeito passa por ações 

surpreendentes, como o “barranquear os animais”,  a libido de uma professora que 

acaricia, com mais volúpia do que ternura, uma criança de oito anos, como a busca 

lúbrica de Carlinhos por Zefa Cajá, que o perverte.  Há também cenas de profunda 

emoção da vida dos escravos, do “tronco” e dos castigos bárbaros, além da pintura 

da enchente do rio, assim como a imagem do Lobisomem, todas tiradas da memória 

para serem lidas de um só fôlego, atraindo incondicionalmente a atenção do leitor.    

O rito de passagem (da infância para a adolescência), como evento único, é 

determinado pela construção de efeito em um gênero narrativo como o conto, tanto 

curto como longo. Os locais, tanto o túnel sombrio quanto o engenho, são decisivos 

para o desenvolvimento do ritual, que é determinado pela perspectiva das ações dos 

adolescentes, gerando suspense no leitor em um cenário propício para demonstrar 

as mudanças de comportamento das personagens. O tom da narrativa nos mostra o 

desenvolvimento da transição da adolescência, passo a passo.  

Para concluir esta nossa explanação sobre “submerged population”, 

observamos que o conto, como “short-story” ou “long short-story”, tanto breve como 

longo, tem como base das considerações de Frank O’Connor, o leitor solitário, 

individual e crítico porque no conto não há heróis com os quais este leitor possa se 

identificar. No conto, “mundo solitário de seres solitários, são todos herdeiros de O 

Capote de Gogol, afirmava Turguenev.” (Gotlib,2000, p.57). Tendo criado o conceito 

de “Little Man”, um ser excêntrico, Gogol deu voz à “população submersa”, à 

margem da sociedade, cuja característica principal é a excentricidade, atraindo o 

leitor por sua singularidade. 

No conto, não existe a totalidade de uma experiência, mas a condensação de 

um único evento, fazendo com que os problemas das personagens sejam somente 
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delas e não nossos. Embora as personagens, população submersa, sejam 

excêntricas, vivam mesmo que temporariamente, por um breve momento, à margem 

da sociedade, a referência para a construção da sua identidade ainda é o outro. 
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Capítulo II 

 

Os limiares da solidão nas narrativas: A Truta e Menino de Engenho. 

 

 

Todo afan pela experiência da vida dos outros passa pelo filtro da própria 
experiência. 
(AUERBACH, 2013, p. 226) 
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2.1  A intensidade do evento único na historia: comparações entre Julia e 

Carlinhos  

 Este capítulo tem como objetivo realizar a análise comparativa entre as obras 

que compõem o corpora desse estudo, levando em consideração as questões 

tipológicas que evidenciam suas semelhanças e diferenças: A Truta, de Sean 

O’Faolain,  e  Menino de Engenho, de José Lins do Rego.  A questão é ressaltar as 

características que marcam as duas obras que, embora pertençam a gêneros 

literários diferentes, carregam em suas narrativas, não só a temática do Rito de 

Passagem, como uma série de elementos que as caracterizam como Literatura 

Iniciática, termo designado por Mordecai Marcus  

 

Uma história de iniciação deve proporcionar ao jovem protagonista uma 
mudança significativa sobre o mundo ou sobre si mesmo, ou uma mudança 
de caráter, ou ambos, e esta mudança deve apontar o caminho ou conduzi-
lo em direção ao mundo adulto. (Marcus,1968,p.204) 

10
 

 

A marca fundamental da literatura comparada, segundo Júlia Kristeva apud 

Tânia Carvalhal (2011), é a transversalidade que se dá na fronteira dos idiomas, 

assim como, também, se dá entre nações e áreas de conhecimento.  

 

A teoria do texto se fundamenta logo em três grandes premissas: a primeira, 
“que a linguagem poética é a única infinitude do código”, depois, que “o 
texto literário é duplo: escrita/leitura” e, finalmente, que o texto literário é” 
um feixe de conexões” . (CARVALHAL, 2011, p.72-73)  

 

As obras estudadas são representantes de dois gêneros literários narrativos 

diferentes que pertencem a períodos históricos e culturais distintos. Este estudo dá-

se na transversalidade, pois o corpora analisado se destaca na fronteira das nações 

e das línguas. É necessário fazer uma breve contextualização de cada obra para, 

então, analisarmos as estruturas linguísticas e composicionais que as constroem, 

estabelecendo a temática do Rito de Passagem, vinculada à Literatura Iniciática.   

A Truta (2006) é a história de uma menina irlandesa, Julia, que viaja com 

seus pais para um determinado lugar denominado G. Neste lugar, o espaço 

preferido de Julia era o Caminho Sombrio, um túnel formado por galhos, como uma 

pérgula selvagem. Sendo a Irlanda um país extremamente chuvoso, tanto a 

                                                           
10

 An iniciation story may be said to show the young protagonist a significant change of knowledge 
about the world or himself, or a change of character, or  both, and this change must point or lead him 
towards the adult world. 
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vegetação, quanto o solo permanecem continuamente úmidos. Ao passar pelo 

caminho nebuloso e escuro, Julia sentia um extremo prazer, pois antevia o sol que 

tanto amava presente no final do túnel. Seu irmãozinho era obrigado a caminhar 

com ela, mas ficava apavorado a cada jornada, pois Julia aterrorizava, não só a ele, 

como a si mesma. Quando se fartava do sol, enfrentava novamente, de maneira 

espontânea, a provação de percorrer o túnel.  Certo dia, alguém lhe perguntou se já 

havia visto o poço, o que para ela se tornou um desafio. Precisava voltar a G para 

descobrir do que se tratava. A partir daí, a história toda se volta para o poço e para 

aquilo que ele continha, uma truta prateada. Toda a família tentava dar explicações 

para o fato de uma truta estar ali, longe do rio, em um pequeno poço. Para Julia, 

porém, a truta “flutuava  solitária”, o que se lhe tornou um enigma, pois aquela 

situação lhe causava um estranhamento jamais enfrentado. Seus pensamentos 

foram completamente tomados pela presença da truta, pois até quando se deitava à 

noite, pensava nela. Certa vez, ao perder o sono, resolveu salvar a truta de qualquer 

predador. Durante a madrugada atravessou, novamente, o Caminho Sombrio, 

enfrentando a escuridão e a umidade para colocar a truta dentro de uma jarra com 

água e correr para o rio, para libertá-la. O conto termina na manhã seguinte quando 

seu irmãozinho corre em sua direção, gritando que a truta havia sumido. Julia, 

demonstrando atitude superior, esfrega as mãos e vira para o outro lado, feliz, pois 

somente ela sabia sobre o paradeiro final da truta.    

A segunda narrativa, o conto longo, Menino de Engenho (1967), conta a 

história de Carlos, que perde a mãe assassinada pelo pai, devido a sua loucura 

incontrolável. Aos quatro anos de idade, Carlos é levado pelo tio Juca para o 

engenho do avô materno, José Paulino.  Lá, ele se envolve, a partir dessa tenra 

idade, com pessoas que vão transformar a sua vida até a adolescência. No 

engenho, as duas tias que vão tomar conta dele, têm temperamentos opostos, 

sendo a tia Maria, extremamente doce e de bom coração, e a tia-avó Sinhazinha, 

mais velha, cruel e implicante. No decorrer da infância, no engenho, Carlinhos se 

envolve com muitos moleques, além de seus primos, que o iniciam nas aventuras 

sociais e sexuais. No período da adolescência, várias paixões ocorrem em sua vida, 

incluindo as mulheres que trabalhavam na fazenda, fazendo aflorar precocemente 

sua vida sexual. Ao contrair uma doença venérea, seu avô decide mandá-lo para o 

internato. Essa história relata um processo de mudança de faixa etária envolvido por 

uma atmosfera promíscua.   
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Para que possamos entender o viés dado pelos autores, em suas obras, é 

importante a compreensão de como, em cada uma das culturas, se estabelece o 

Rito de Passagem, para, então, descreverem os elementos convergentes e 

divergentes.    

Em nossa pesquisa sobre os aspectos do Rito de Passagem da infância para 

a adolescência, tanto na Irlanda como no Brasil, pudemos averiguar vários pontos 

convergentes como, por exemplo, a delimitação da faixa etária, que será marcada 

de acordo com as fases da própria vida, infância, adolescência, maturidade e 

velhice, sendo que a adolescência poderá acontecer precocemente. O elemento 

subliminar em ambos os textos é a adolescência, o período de transição para a 

maturidade, numa analogia entre as personagens e os povos.    

Em se tratando dos dois povos, os dois países, Irlanda e Brasil, os mesmos  

apresentam elementos comuns no seu processo histórico, ou seja, os dois países  

têm na sua bagagem cultural uma colonização por exploração e opressão e que se 

encontram em um estágio evolutivo semelhante aos dos personagens. São países 

em estágio de transformação, de larva para crisálida, sendo esta metáfora tambem 

utilizada para demonstrar a passagem da infância para a adolescência. Esses 

países se encontram no início de sua juventude, cujos povos, por terem sido 

oprimidos, respiram o primeiro contato com a liberdade.    

  Os anseios e a alegria pueril refletem-se no desenvolvimento psicológico e 

cultural dos dois povos. O olhar do povo brasileiro e o do povo irlandês ainda é um 

olhar pueril, o olhar do jogo, o olhar da transformação, o olhar da expectativa 

referente a duas nações, que se formaram debaixo da opressão imposta por um 

longo tempo. Segundo Giorgio Agamben (2005), é sobre esta simbiose entre jogo e 

rito que se desenvolve a história dos dois países, que têm como elemento histórico, 

sincrônico, a colonização que foi a determinante para a modulação de seus mitos e 

ritos. Como a criança, que brinca com qualquer coisa, transformando-a em 

brinquedo, com o que pertence à esfera da economia, da guerra, do direito, seja 

com outras atividades consideradas sérias, como um carro ou um contrato jurídico, 

os dois países se desenvolvem, livrando-se  daquilo que lhes era sagrado e imposto 

pela influência cultural vertical, ou seja, resultado da colonização. 

De certa forma, o que os autores fazem é um resgate à cultura pré-existente 

em ambos os países, que era determinada pelos elementos da natureza.  Tanto a 
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Irlanda como o Brasil são países que se apresentam, assim como as personagens, 

num estágio evolutivo-cultural adolescente. 

 
... podemos considerar rito e jogo não como duas máquinas distintas, mas 
como uma única máquina, um único sistema binário que se articula sobre 
duas categorias, que não é possível isolar, e sobre cuja correlação e sobre 
cuja diferença está fundamentado o funcionamento do próprio sistema. 
Desta correlação estrutural entre rito e jogo, entre diacronia e sincronia, já 
podemos derivar consequências nada irrelevantes. Pois se as sociedades 
humanas se nos mostram, sob esta luz, como um conjunto único percorrido 
por duas tendências opostas, a primeira delas destinada a transformar a 
diacronia em sincronia e a outra direcionada ao efeito oposto, aquilo que por 
fim resulta do jogo destas tendências, aquilo que o sistema – a sociedade 
humana – produz, é, de qualquer forma, um resíduo diferencial entre 
diacronia e sincronia, é história, isto é, tempo humano. (AGAMBEM, 2005, 
p.91).  

 

Tanto quanto Sean O’Faolain, retratando o interior da Irlanda, José Lins do 

Rego, em sua escritura, trabalha a recriação de imagens do país natal, mostrando a 

preocupação com os aspectos da vida cotidiana concernentes ao sertão brasileiro e 

ao interior da Irlanda. Sean O’Faolain retrata um local dentro de uma ilha verde, 

chamada Ilha Esmeralda, a Irlanda, em estilo simples e detalhado. José Lins do 

Rego o retrata um ambiente árido, com minúcias tiradas da memória. Este elemento 

convergente é a descrição da natureza. Nas duas obras a natureza é o lócus do ser 

em transformação, está intimamente ligada ao processo de evolução que culmina no 

rito de passagem das duas crianças.  

Outro elemento que determina o comportamento cultural dos dois povos, além 

de lhes conferir um exagerado sincretismo, é a religião. A Irlanda e o Brasil tiveram, 

em suas origens, culturas religiosas distintas, dando-lhes características singulares, 

no entanto, essas características religiosas foram absorvidas pela cultura cristã que, 

hoje, determina o perfil comportamental desses povos. Por essa razão, tanto em A 

Truta (2006), quanto em Menino de Engenho (1967), vemos implícitos nos 

discursos dos narradores os conceitos desse processo influenciado pela cultura 

cristã. Julia, em A Truta (2006), sente-se desesperada ao chegar ao túnel para 

procurar a truta durante a madrugada e implora a Deus por socorro:  

  

[...] entrou correndo, e moveu-se rapidamente para lá e para cá, e , 
atarantada, gritou: 
- Ah, meu Deus não consigo encontrá-la – mas depois, finalmente, a achou 
[...] (O`FAOLAIN, 2006, p. 2). 
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Carlinhos, em Menino de Engenho (1967), descreve sua sala, que era 

também um oratório, demonstrando a devoção de suas tias: 

 

As estampas da parede contavam as histórias de mártires. Um São 
Sebastião atravessado de setas, com seus milagres ao redor do quadro. O 
Anjo Gabriel com a espada no peito de um diabo de asas de morcego. São 
João com carneirinho manso. São Severino fardado, estendido no caixão de 
defunto. (REGO, 1967, p.40).  

 
 A transversalidade se dá, aqui, pelos elementos culturais e religiosos dos dois 

povos, ou seja, estes temas atravessam, permeiam os dois textos, criando uma 

convergência na temática tanto cultural, quanto religiosa. Segundo Carvalhal (2004), 

 

Acentua-se, então, na caracterização da disciplina, um traço de mobilidade, 
enquanto se preserva sua natureza mediadora intermediaria, característica 
de um procedimento critico que se situa “entre” dois ou mais elementos, 
explorando os seus nexos e relações. Fixa, enfim, seu caráter 
interdisciplinar. (CARVALHAL, 2004, p.36) 

 
2.2  A não-heroicidade segundo a Literatura Iniciática. 

 

Nosso objetivo é expor a forma como é trabalhada a Literatura Iniciática e 

desenvolver uma análise sobre o processo de transição do rito de passagem de 

cada personagem.   

Faz-se necessário, para ampliar nossa reflexão,mostrar o conceito que 

designa uma literatura como Literatura Iniciática, de acordo com Mordecai Marcus 

(1968), em seu texto “What is an Iniciation Story?”. Para o autor, essa literatura 

comporta as mesmas características que Van Gennep coloca para dividir o rito de 

passagem (iniciação, margem ou liminar e agregação à sociedade) 

Marcus coloca três tipos de histórias de iniciação, a primeira, por tentativas, a 

segunda por iniciações incompletas e, a terceira, por iniciações definitivas.   

Ele, ainda, salienta que se tivermos uma definição mais compreensível do que 

seja uma historia de iniciação, uma definição que permita o entendimento da história 

através dos vários estágios do crescimento e que não insistamos em significados 

profundos; ai então entenderemos o jovem protagonista em suas mudanças de 

caráter, ou sobre si mesmo ou sobre o próprio mundo, passando ou não, por um 

ritual, no momento breve de sua transformação em borboleta, atravessando sozinho 

o rito de passagem, como “submerged population”.  
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Uma história de iniciação demonstra o seu jovem protagonista 
experimentando uma mudança significativa de conhecimento sobre o 
mundo ou sobre si mesmo, podendo ser esta mudança boa ou má. Essa 
mudança deve apontar ou levá-lo em direção a um mundo adulto. Pode ou 
não pode conter algum tipo de ritual, mas deve dar alguma evidência de que 
a mudança é pelo menos susceptível de ter efeitos permanentes para 
provar a sua maturidade. As histórias de iniciação devem ser sempre 
chocantes como experiência, pois seus protagonistas devem ser sempre 
jovens. Histórias de iniciação devem, obviamente, centralizar uma variedade 
de experiências, que variem em vigor. Faz-se necessário, portanto, dividir 
as iniciações em tres tipos, de acordo com o seu poder e efeito. 
Primeiramente, algumas iniciações levam adolescentes apenas ao limiar da 
maturidade e entendimento, mas eles não os atravessam. (MARCUS, 2006, 
p.204, tradução nossa)

11
   

 
Um exemplo de história de tentativa é A Linha da Sombra (CONRAD, 2007, 

tradução nossa)12, cujo  tema é a passagem de uma juventude egocêntrica para 

uma fase madura de solidariedade. Trata-se de uma novelete sobre um jovem que 

inicia uma viagem por mar, quando é obrigado a comandar o navio, cujo capitão 

adoece. Conrad (2007) captura excepcionalmente bem o desejo de aventura do 

jovem protagonista em contraponto à mesmice do trabalho diário até o momento em 

que ele percebe que o capitão não voltará. Com a frase “É isso!” (CONRAD, 2007, 

p.130, tradução nossa)13 ou seja, terminando ali seu rito de passagem, sem 

atravessá-lo satisfatoriamente, pois aceita a maturidade que lhe é imposta por um 

acaso do destino, deixando para trás o espirito aventureiro.   

 “Em segundo lugar, algumas iniciações levam seus protagonistas através de 

um limiar de maturidade e entendimento, mas estes permanecem enredados em 

uma luta pela certeza do que fizeram”. (MARCUS, 2006, p.204, tradução nossa)14. 

As iniciações incompletas mostram o jovem no limiar da maturidade, permanecendo 

enredado na luta pela certeza do que fez. É o caso do conto “Um descaso da vida” 

(CHEKHOV, tradução nossa)15. Um menino precoce é enganado pelo amante de 

sua mãe. Cresce, deixando para trás a pureza e a vulnerabilidade, lutando sempre, 

                                                           
11

 An initiation story may be said to show its young protagonist experiencing a significant change of 
knowledge about the world or himself, or a change of character, or of both, and this change must point 
or lead him toward an adult world. It may or may not contain some form of ritual, but it should give 
some evidence that the change is at least likely to have permanent effects. Initiation stories obviously 
center on a variety of experiences and initiations vary in effect. It will be useful, therefore to divide 
initiations into types according to their power and effect. First, some initiations lead only to the 
threshold of maturity and understanding but do not definitely cross it. 
12

 The Shadow Line 
13

 This is it! 
14

 Second, some initiations take their protagonists across a threshold of maturity and understanding 
but leave them enmeshed in a struggle for certainty. These initiations sometimes involve self-
discovery.   
15

 A trifle from Life 
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pois entende que se trata de um mundo de mentiras e traições. Ele percebe que 

deve vestir a armadura que o protegerá dos adultos que se preocupam consigo 

mesmos e desejam seguir o seu caminho. Aliyosha, o menino, luta, mas não 

atravessa seu rito de passagem.    

Chegamos então ao terceiro tipo de iniciação, indicado por Mordecai Marcus, 

aquela que demostra a iniciação definitiva e decisiva, como acontece com Ike 

McCaslin, o jovem protagonista do conto “O Urso” (1942, tradução nossa)16 no livro 

Apareça, Moises (FAULKNER, 1942, tradução nossa)17, que tem a testa marcada 

pelo sangue do primeiro veado morto pela personagem principal.  

 

Em terceiro lugar, as iniciações mais decisivas levam seus protagonistas 
firmemente em direção à maturidade e compreensão, ou, pelo menos, 
mostram-lhes decisivamente que chegaram lá. Estas iniciações geralmente 
são centradas na auto-descoberta. Por conveniência, vou chamar esses 
tipos de iniciação como primeiramente, de tentativa, em segundo lugar, 
iniciações incompletas e por último, iniciações decisivas. (MARCUS, 2006, 
p.204, tradução nossa)

18
   

 

A ritualística primitiva mostra uma iniciação decisiva, pois o jovem Ike entende 

o que é possuir uma herdade e a maneira como um homem deve redimir seu direito 

de posse pelas terras. A descrição de Faulkner (2013) é muito convincente na 

demonstração dos rituais primitivos que culminam com o sucesso da iniciação.  

A proposta de Mordecai Marcus é baseada na antropologia e nos rituais que 

precedem o Rito de Passagem, colocando especial atenção no que ocorre no 

percurso de vida dos mais jovens. Para que se possa comprender melhor a 

transição de uma fase da vida para outra, é necessário entender a complexidade do 

Rito de Passagem. Nessa transição, tanto Julia, quanto Carlinhos passam pela 

terceira fase da Literatura Iniciática, pois completam seu percurso firmemente, 

redundando na vitória final.   

Arnold Van Gennep (2011) foi o primeiro a enunciar o conceito de ritos de 

passagem como uma teoria geral de socialização, para denotar rituais para marcar a 

fase de transição entre a infância e a maturidade, assim como a  plena inclusão do 

individuo em uma tribo ou grupo social.    

                                                           
16

 The Bear 
17

 Go down, Moses 
18

 Third, the most decisive initiations carry their protagonists firmly into maturity and understanding, or 
at least show them decisively embarked toward maturity. These initiations usually center on self-
discovery. For convenience, I will call these types tentative, uncompleted, and decisive initiations. 
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Ritos de passagem, de acordo com o autor, são definidos como "ritos que 

acompanham toda mudança de lugar, estado, posição social e idade" (apud Turner, 

1967, p. 94). Tais ritos são marcados por uma tríplice progressão de sucessivos 

estágios de rituais: (1) a separação ou o pré-liminar (oriundo de "limen", expressao 

do latim para limiar), quando uma pessoa ou um grupo se separam de um ponto 

determinado da estrutura social ou de um conjunto anterior de condições sociais, (2) 

margem ou liminar, quando o estado do sujeito ritual é ambígua, ele não pertence a 

uma fase anterior, mas também nao alcançou a seguinte e (3) agregação ou pós-

liminar, quando o assunto ritual entra num novo estado estável com seus próprios 

ritos e obrigações. Esses estagios, tais como descritos por Gennep, encontram-se 

nas obras de nosso corpora e configuram a natureza das personagens liminares, 

Julia e Carlinhos, reforçando na imprecisão e indefinição comportamental. 

 

1. Separação ou pré-liminar: 

Em A Truta (2006),Julia começa a mostrar seu temperamento: 

 

Tinha doze anos e nesta idade as meninas começam a desconfiar da 
maioria das historias: ja descobriram a verdade sobre muitas delas, de 
Papai Noel à Cegonha. (O´FAOLAIN, 2006, p.25).  
 
 

Em Menino de Engenho (1967), Carlinhos é levado pelo avô, após a morte 

da mãe: 

 

Tres dias depois da tragedia levaram-me para o engenho do meu avo 
materno. Eu ia ficar ali morando com ele. Um mundo novo se abrira para 
mim. (REGO, 1967, p. 7)  
 
 

2. Margem ou liminar: 

Em A Truta (2006),Julia pensa sempre na truta com preocupação: 

 

Queria saber o que ela comia e mesmo nas visitas ao barco de Joey Poney 
ou enquanto mergulhava para aliviar  o calor, pensava em sua fome. 
Trouxe-lhe miolo de pao e um verme, mas a comida foi ignorada. A truta 
continuava arfante, só. (O´FAOLAIN, 2006, p.26). 

 

Em Menino de Engenho (1967),Carlinhos brinca com os moleques e se 

deslumbra com novo mundo mágico: 
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Tudo aquilo para mim era uma delicia – o gado, o leite de espuma morna, o 
frio das cinco horas da manha, a figura alta e solene do meu avo. 
Tio Juca me levou para tomar banho no rio. 
- Voce precisa ficar matuto. (REGO, 1967, p. 10) 

 

3. Agregação ou pós-liminar: 

Em A Truta (2006) Julia se sente feliz, após a libertação da truta no rio: 

 

Correu colina acima, pulou a janela, largou o jarro na mesa, e voou para a 
cama como um passaro (...) Abraçou-se contente, rindo.(O´FAOLAIN, 2006, 
p.27). 

 

Em Menino de Engenho (1967), Carlinhos termina a história de sua vida em 

depressão: 

 

Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões 
de homem feito e uma alma mais velha do que o meu corpo.(REGO, 1967, 
p. 122) 

 

É importante apontar, também, que há uma distinção entre rituais de crise de 

vida, e os rituais de aflição, de acordo com Victor Turner (1967), em seus livros O 

Processo Ritual: estrutura e anti-estrutura e A Floresta dos Símbolos. Rituais de 

crise de vida são os aqueles que marcam a transição de uma fase do 

desenvolvimento para outra. São pontos importantes no desenvolvimento físico ou 

social, como nascimento, puberdade, ou a morte. Esses rituais diferem dos de 

aflição, porque estes são realizados por indivíduos que dizem ter sido pegos pelos 

espíritos de parentes falecidos a quem eles esqueceram ou negligenciaram.  Victor 

Turner partiu de uma perspectiva estrutural-funcionalista, buscando padrões 

universais para uma abordagem que focasse os conflitos sociais. Desenvolveu a 

teoria dos dramas sociais, ampliando a classificação de Van Gennep para uma 

quarta fase, a do desfecho, reincorporando os individuos contestadores ou admitindo 

a cisão. Julia e Carlinhos têm, então, como certo o fato de estarem passando pelo 

breve momento de sua transformação, têm expectativa quanto ao que o futuro lhes 

reserva. 

 

4. Fase do desfecho: 

A Truta (2006), Julia depositou a truta no rio e correu para sua casa, entrou 

no quarto e deitou-se, feliz: 
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Correu colina acima, pulou a janela, largou o jarro na mesa, e voou para a 
cama como um passaro. O cachorro latiu. Ela ouviu o molinete girando. 
Abraçou-se contente, rindo. (O´FAOLAIN, 2006, p.27). 

 
Menino de Engenho (1967), Carlinhos foi para o internato certo de que 

“levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e uma alma 

mais velha do que o meu corpo.” (REGO, 1967, p.122).  

Assim, as mudanças de estado em qualquer sociedade devem ser eficientes. 

Para que isso aconteça, elas têm que ser intrinsicamente ligadas à compreensão do 

processo ritualístico e sua estrutura e à existência de uma experiência repleta de tais 

momentos de passagem. Ao mesmo tempo, a integração dos indivíduos no 

processo liminar depende da permeabilidade dentro da comunidade. Faz-se 

importante observar como todos esses conceitos ritualísticos são usados pelo autor: 

na análise literária, os ritos de passagem tem início na literatura antropológica, na 

análise tanto de processos rituais, sequenciais, individuais e sociais que se 

estabelecem por determinadas características e que de uma forma ou de outra 

impactam a vida dos individuos.  

A literatura reporta os eventos que envolvem a vida dos indivíduos e de seu 

mundo, e não poderia deixar de relatar eventos tão importantes na vida dos seres 

que estão sempre em devir, sempre em processo de transformação.  

Ritos de passagem são, portanto, celebrações que marcam mudanças de 

status de uma pessoa no seio de sua comunidade. Podem ocorrer de diversas 

formas, por meio de rituais místicos ou através de uma performance que demonstra 

a mudança do ciclo de vida, ou seja, a passagem da infância para a puberdade.  

A imagem da performance é criada pela própria descrição,  na narrativa, pois 

a fala das personagens  performatiza as suas ações. Tanto no conto-curto A Truta, 

quanto no conto-longo Menino de Engenho, essa ação ritualística vista como ação 

performativa estabelece uma relação com o ato convencional, pois da ação 

ritualística e performativa depreendemos o ato convencional. Tanto Julia quanto 

Carlinhos, agindo linearmente dentro do conto colocam-se pelas ações e pela fala, 

ou seja, dizendo e fazendo, uma vez que a ação da performance acontece não 

somente a partir dos movimentos, mas também da sua fala. A fala dá amplitude à 

ação enquanto voz. 
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A expectativa para chegar ao objetivo final é a mola propulsora e 

desencadeadora de todo o processo. Os passos a serem dados, tanto  por Julia, na 

busca da liberdade da truta, quanto por Carlinhos, movido pela atração sexual, são 

meticulosamente colocados e desenhados. 

   

 A ação ritual nos seus traços constitutivos pode ser vista como 
“performativa” em três sentidos; 1) no sentido pelo qual dizer é também 
fazer alguma coisa como um ato convencional [como quando se diz ‘sim’ à 
pergunta do padre em um casamento]; 2) no sentido pelo qual os 
participantes experimentam intensamente uma performance que utiliza 
vários meios de comunicação [ um exemplo seria o carnaval] e 3) no sentido 
de valores sendo inferidos e criados pelos autores durante a performance 
[como quando identificamos como Brasil o time de futebol campeão do 
mundo]. (PEIRANO, 2003, p.11)  
 

  O ritual pode ocorrer pelos elementos ligados ao corpo, à coreografia, à 

dança, assim com aconteceu na escola de Safo, que teria sido talvez a primeira 

escola de aperfeiçoamento para moças, onde elas aprendiam todo o necessário 

para sua entrada na maturidade. O canto de Safo já era um ritual para o rito de 

passagem para a juventude.   

A passagem se faz pelo ritual demonstrado pelos atos da personagem, como 

os atos de Julia, no túnel escuro, e pelos atos e feitos sexuais de Carlinhos, no 

engenho do seu avô. É importante observar a abrangência do ritual, tanto gráfica 

quanto simbolicamente, saber qual a importância do corpo no desenvolvimento 

desse ritual, pois tanto a fala das personagens quanto suas ações estão 

ritualisticamente delineadas em todo o trajeto da parte liminar.   

A problematização do trabalho se dará em volta do eixo do ritual dentro da 

fase liminar, a fase da provação, como mostrado pelo percurso de Alice em Alice no 

País das Maravilhas, que denota as três fases do processo ritualístico na transição 

do rito de passagem, percorrido por ela. 

 

(...) Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar, antes de se 
ver caindo no que parecia ser um buraco muito fundo.  
Ou o poço era profundo demais, ou ela caía muito devagar, pois teve tempo 
de sobra durante a queda para olhar em volta e perguntar-se o que iria 
acontecer em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo, para ver aonde 
estava indo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa: então, 
olhou para as paredes do poço e notou que estavam cheias de armários e 
prateleiras: aqui e ali viu mapas e quadros pendurados. Enquanto passava, 
pegou de uma das prateleiras um pote: tinha o rótulo “GELÉIA DE 
LARANJA”, mas para seu desapontamento estava vazio: não quis jogar fora 
o pote, com medo de acertar mortalmente alguém lá embaixo, então, 
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esforçou-se por colocá-lo de volta em uma das prateleiras enquanto 

passava.(CARROLL, 2002, p.6 ) 
 

  Tomemos, como exemplo, o poço de Alice, em Alice no País das Maravilhas 

(2002), no cap. 1, “Para baixo na toca do coelho”. Ela cai, sempre e sempre, sendo 

que, em sua queda, devaneia, observando as coisas e chega quase a adormecer, 

meditando no que via em volta e em sua vida. A queda termina com um “– thump! 

thump! -”(CARROLL, 2002, p.8) que demonstra o final de um dos ritos pelos quais 

Alice passa até chegar à adolescência.  

O trabalho de linguagem fez com que a obra se tornasse universal, pois a 

literatura é o signo em aberto. O poço é a própria vida, com todos os seus símbolos 

e alegorias, assim como o túnel para Julia e o engenho para Carlinhos.   

Para melhor ilustrar as fases do processo ritualístico da transição do rito de 

passagem da infância para a adolescência, aqui colocamos três trechos da obra 

Alice no País das Maravilhas, referentes às três fases do rito de passagem, a 

iniciação, a provação ou liminar e a fase final ou aceitação.     

 

  (...) E logo recomeçou. “Queria saber se vou passar direto, através da 
Terra!” Seria engraçado se eu saísse no meio das pessoas que andam de 
cabeça para baixo! Os Antipáticos, eu acho...” (estava muito feliz que dessa 
vez não havia ninguém escutando, porque aquela não lhe pareceu a palavra 
correta)(...)  
(...) Sentiu que estava adormecendo e começou a sonhar que passeava de 
mãos dadas com Diná, dizendo-lhe, muito séria: “Agora, Diná, diga-me a 
verdade: você já comeu algum morcego?”, quando subitamente — thump! 
thump! — caiu em cima de um monte de gravetos e folhas secas. A queda 
tinha acabado. (...) 
 (...) Havia muitas portas em volta da sala, mas todas estavam fechadas. 
Depois de percorrer a sala de um lado e de outro, tentando abrir todas as 
portas, ela foi tristemente para o centro, perguntando-se como iria fazer 
para sair dali.(...) (CARROLL, 2002,p.7 - 9) 

            

  Queremos mostrar com isso, que cada fase se distingue da outra por meio de 

uma performance ritualística. As ações vividas pela personagem têm origem no 

impulso instintivo e na sua vontade de ultrapassar os obstáculos, mesmo que 

inconscientemente. Nessas citações, verifica-se o estado de confusão e indecisão 

em que a personagem, Alice, se encontra, embora a sua determinação esteja 

presente em todos os momentos pelos quais ela enfrenta o processo.  

Na primeira citação, a fase da iniciação, Alice deixa clara a sua dúvida quanto 

ao que vai acontecer depois e quanto ao reconhecer-se no outro. Já na segunda 

citação, Alice está em plena provação ou liminar, designando o segundo ciclo do rito 
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de passagem. O estranho aparece no seu pensamento como reflexo do ato de 

violência que o próprio processo de provação ativa. A terceira citação retrata a fase 

final, que é sempre precedida por uma confusão interior, pois evoca uma escolha.  

Alice fica indecisa, mas, finalmente, toma a decisão de ir para o centro da sala. Ela 

faz sua escolha, fechando assim o ciclo do rito de passagem, na sua totalidade.   

Julia e Carlinhos passam pelos três estágios do rito de passagem com 

performances rituais bem concretizadas. Na fase da separação, também chamada 

de iniciação, Julia se mostra indecisa e incrédula quanto à existência do poço no 

final do túnel, ainda mais com uma truta dentro dele. Da mesma forma, Carlinhos 

sente-se completamente perdido e isolado ao chegar no engenho após a morte de 

sua mãe. Tanto uma personagem quanto a outra enfrentam o sentimento de 

marginalização, de afastamento e solidão. Na segunda fase, a da provação, a fase 

liminar, Julia passa pelo Caminho Sombrio e Carlinhos enfrenta situações jamais 

imaginadas referentes ao sexo. Na terceira fase, a da agregação à sociedade, 

aceitando-se dentro dela e sendo aceitos por ela, Julia se sente feliz, enquanto 

Carlinhos sofre por ter que deixar o engenho, após contrair uma doença venérea.     

 

2.3 A personagem submersa nos limiares de transformação: linguagem e 

signo. 

 

A narrativa é a linguagem construída por uma gramática comum e por 

códigos, pela estrutura formal, que engloba os signos organizadores do universo 

mitológico e manifesta o significado produzido pelas ações realizadas pelas 

personagens. As ações unem-se por sintagmas carregados de significado e formam 

uma rede de sentido com uma imagem representacional, uma imagem figurativa que 

pertence, como a fábula, como o mito, ao nível da enunciação. Essa imagem é 

construída pelo enunciado. Dentre as várias narrativas mundiais, as  construídas em 

A Truta e no Menino de Engenho são  sustentadas por uma linguagem articulada, 

que transita entre a formalidade do relato descritivo e a coloquialidade da fala e do 

fluxo de consciência. Essa linguagem articulada fixa-se na imagem que se constrói 

por meio de seus signos, pela gestualidade das ações, por sua performance 

sobrecarregada de substâncias que lhe são imanentes e que irrompem o campo 

cercado do mito, da lenda, da tragédia, do sonho, do conto e do romance.   
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  O encontro dos signos pode ser capturado por uma leitura horizontal das 

palavras proferidas em cada enunciado, mas seu significado revela-se por uma 

leitura vertical que pretende analisar as unidades de isotopias. Pode-se dizer que 

cada autor revela a sua literatura, sua arte, nos enunciados lapidados, objetivamente 

para atingir uma determinada forma quando expostos pela narrativa. Porém, mais do 

que exibir uma forma e expor um estilo, cada enunciado porta um código que deve 

ser decifrado e apreendido dentro do contexto. A personagem cria, na sua rede de 

enunciação, sentido para sua própria existência dentro da narrativa e, assim, justifica 

suas ações nas suas falas dando-lhes significado.  

Para analisar a linguagem usada pelos autores, devemos ter em mente o 

tema que delineia nossa pesquisa, o Rito de Passagem. Sendo assim, enfocamos a 

disposição do modelo narrativo, sua composição estrutural, como também o código, 

o campo significativo e a mensagem. Todos esses elementos se sobrepõem e 

constroem a narrativa do Rito de Passagem.   

A análise da disposição do modelo narrativo propõe-se a demonstrar se a 

sucessão dos enunciados que compõem as duas narrativas simulam 

linguisticamente comportamentos orientados para um único sentido. No nosso 

corpora, à primeira análise, numa leitura horizontal, pode-se verificar que não há 

desenvolvimentos secundários da narração, ou seja, todas as ações concorrem para 

comprovar o evento único, o do rito de passagem, em ambos os textos, os 

enunciados se mantêm numa única estrutura narrativa simples, que delineia toda a 

história, não derivando para narrativas secundárias. Ambas as narrativas se atêm a 

comportar e reportar o universo transitório de seus protagonistas.  

Em A Truta, se reporta o universo da protagonista. “Um dos primeiros lugares 

para onde Julia corria ao chegarem a G – era o Caminho Sombrio, uma alameda de 

loureiros [...]”. ( O´FAOLAIN, 2006, p.1).  “Mamãe, não invente uma antiga e horrível 

história com moral – [...]”. (O´FAOLAIN, 2006, p. 2) A distinção entre o discurso do 

narrador e o de Julia está, não no coloquialismo, mas no grau de maturidade da 

linguagem usado por cada um“. 

 Neste ano teve uma porção extra de alegria ao exibir o túnel para o 

irmãozinho e ao aterrorizar ao mesmo tempo a ele e a si mesma. (O´FAOLAIN, 

2006, p.1). No relato do narrador fica clara a linguagem de um adulto observador. 

Uma linguagem que mostra proximidade e ternura ao fazer uso de diminutivos, como 

“irmãozinho”, ou seja, uma linguagem vertical, carregada de intencionalidade, para 
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atingir determinado clímax. Já a linguagem da personagem é de pura emoção, é 

uma linguagem que, ora mostra uma total infantilidade, ora demonstra o desejo de 

um afastamento dessa infantilidade.  

    - Bebê chorão! 

    - Você também estava com medo, pronto. 
    - Não levo mais você. 
    - Você é uma besta. 
    - Odeio você.  (O`FAOLAIN, 2006,p.1). 

 

A narrativa do Menino de Engenho comporta e reporta o universo transitório 

do menino com o objetivo de traçar os passos de seu processo de maturidade. A 

narrativa é toda feita pelo próprio protagonista que assume o controle de seu relato 

como sendo o de sua vida. Essa narrativa se divide em momentos memorialistas, 

que permitem à personagem coloca-se como criança e em momentos de relato do 

presente, quando ele se retrata como pré-adolescente, ora “céu”, ora “tormento”.  

 
A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu. E 
uma negra que ela trouxera para criada, contava tantas histórias de lá, das 
moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me 
acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de 
fadas, de um reino fabuloso. 
Logo que a vi pela primeira vez, com aquele rosto enrugado e aquela voz 
áspera, senti que qualquer coisa de ruim se aproximava de mim. Esta velha 
seria o tormento da minha meninice.  (REGO, 1967, p. 8-9, p.15). 

 
Deve-se evidenciar que ambas as histórias têm como lócus e pano de fundo 

para a localização espaço-temporal a natureza: a mata, a floresta, a casa de campo, 

a fazenda. Esses elementos funcionam como suporte para permitir a posição da 

personagem em seu mundo e para representar simbólica e analogicamente o 

processo do rito de passagem como um processo pertencente à evolução natural, à 

natureza do ser humano. “[...], quase toda tomada pela vegetação selvagem, um 

imponente túnel da meia-noite de galhos fortes e lustrosos. No chão, as rijas folhas 

marrons não estalam porque nunca estão suficientemente secas: há sempre um quê 

de umidade fria” (O´Faolain,2006, p.23).   

  Neste trecho de A Truta, o autor escolhe palavras que, descrevem o lócus, ao 

mesmo tempo em que espelham o processo pelo qual a menina passa um processo 

selvagem, desconhecido, tanto assustador como hipnotizador. As palavras usadas 

delimitam bem o tema que o autor quer abordar e dão o tom e a intensidade 

necessários.  Vegetação, selvagem, imponente, galhos fortes, meia-noite, lustrosos, 

estalam, umidade fria são substantivos e adjetivos que compõem uma imagem 
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assustadora para uma criança, como se formassem uma barreira a ser transposta. “ 

[...] e achou um buraco escavado na rocha, obstruído com folhas úmidas, tão 

encoberto por samambaias que só foi descoberto depois de muito procurar” ( 

O´Faolain, 2006, p.24) . Novamente vê-se uma linguagem direcionada para um 

processo de transcendência. Vê-se um elemento, uma situação que induz a uma 

escolha, a uma decisão. O caminho que ela inicia, logo ao princípio da história é o 

Caminho Sombrio, nesse momento o autor já delimita e determina o tom do 

processo pelo qual a personagem terá que passar.   

No caso do Menino de Engenho, o autor constrói uma imagem formada por 

elementos que suscitam sensações de prazer em contato com a natureza: “E era 

com os olhos de deslumbrado que olhava então aqueles sítios, aquelas mangueiras 

e os meninos que via brincando por ali.” ( REGO, 1967, p.12). “Quando vieram me 

chamar para o almoço, ainda me encontraram encantado diante da roda preguiçosa, 

que mal se arrastava, e as duas bolas alvoroçadas, que não queriam parar.” ( 

REGO, 1967, p.21) A linguagem, aqui, mostra um processo que está envolvido pelo 

prazer e pela descoberta. Os adjetivos e substantivos mostram a sinestesia que o 

menino tem em seu contato com a natureza e com o engenho no seu rito de 

passagem. 

Embora o tema delimitador das duas obras seja único, o enfoque e a 

linguagem diferenciadas em uso pelo autor vai determinar como o rito de passagem 

é vivido pela personagem.  Carlinhos e Julia vivenciam o rito de passagem de forma 

totalmente diferente. Para Julia, esse processo é um processo desafiador, é um 

processo intimidador que a obriga a sair de seu universo infantil de forma violenta. 

Por essa razão, o autor faz uso de palavras, semas, como sombrio, escuridão, 

medo, umidade, meia-noite, buraco, túnel, fim.  Já para a construção do processo do 

rito de Carlinhos o narrador, querendo dar um tom que foque o prazer pueril, usa 

palavras como imaginação, vegetação ramalhuda, mata verde, à flor da pele, 

camaradagem, matuto, delicia, banho de rio, sol, goiabas e jambos. Essa linguagem 

selecionada mostra sinais de uma sexualidade que a personagem Carlinhos 

desenvolve nesse processo, tudo é sensação e corpo.  

 

Daquele banho ainda hoje guardo uma lembrança à flor da pele. De fato 
que para mim, que me criara nos banhos de chuvisco, aquela piscina 
cercada de mata verde, sombreada por uma vegetação ramalhuda, só 
poderia ser uma coisa de outro mundo.  
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Com eles eu fui aos banhos proibidos, os de meio-dia, com a água do poço 
escaldando. E então nós ficávamos com a cabeça no sol, enxugando os 
cabelos, para que ninguém percebesse as nossas violações. (REGO, 2006, 
p. 11, p.13) 

 

É importante ressaltar que, embora Carlinhos e Julia passem pelo mesmo rito, 

cada um vai vivenciá-lo de forma diferente. Deve-se salientar que o processo de rito 

da menina é vivido de forma mais interna, solitária e recatada, enquanto que o rito 

do menino é vivido de forma mais aberta, numa relação aberta com o exterior.   

 

Ela disse: - Compreendo- e voltou lá, olhou de novo, e pensou no caso 
sozinha.  
Olhando fixamente para a lua, pressentiu que essas coisas de fadas 
madrinhas não existem, e que a truta, lá no Caminho Sombrio palpitava 
como uma máquina.  
E saiu andando, afagando as mãos, feliz. (O`FAOLAIN,2006,p.1-2) 

 

É na passagem do rito, num processo metamórfico de composição da 

identidade, no limiar desse evento transformador que as personagens, na angústia 

da solidão, transcendem as limitações de seu universo infantil e caminham em 

direção à outra fase, ainda desconhecida, embora esperada com ânsia pelo 

adolescente. 

. 
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Capítulo III 

 

Mudanças de Identidade das personagens: intermediações Humano e Natureza 

 

 

O objetivo do mito é apresentar um modelo lógico capaz de sobrepujar uma 
contradição ( um feito impossível, se, como sempre acontece, a contradição 
for real). (Claude Lévi-Strauss, 1971) 
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Este capítulo dá sequência e finaliza o estudo pretendido por esta 

dissertação, que objetiva analisar as imagens, os significantes e os significados 

resultantes do mito que envolve o rito de passagem das personagens, para melhor 

entender como se dá a instalação deste mito da transformação, através da formação 

da identidade pela alteridade. O que se segue no item: 

 

3.1  Conexões identitárias entre as personagens: a formação da identidade pela     

alteridade 

 

A identidade é uma equação composta pelas experiências do sôma e da 

psiquê de um indivíduo, resultado dos processos de identificação, da construção 

pessoal influenciada pela percepção que o indivíduo tem de si, que é marcada por 

mecanismos inconscientes de introjeção (incorporação de um conhecimento) e 

projeção (ação resultante de seu conhecimento no mundo).  

Uma forma determinante da construção identitária estabelece-se na 

assimilação, por parte do indivíduo, da imagem com a qual o outro o define. A 

construção da identidade está diretamente vinculada às experiências que cada 

indivíduo vivencia, está vinculada à forma como o sôma, a alma, o mundo e os 

eventos se apresentam e se enfrentam, como cada um age sobre o outro.  

Os indivíduos, aqui analisados, personagens da representação de um mito, 

vivenciam a experiência do rito de passagem da puberdade. Esse evento, a partir do 

século XIX, ganhou grande importância na cultura industrializada ocidental. Faz-se 

necessário explicar que o rito de passagem da puberdade observa-se em qualquer 

sociedade, mas, passou a ser estudado a partir desta época. Há de certa forma, na 

comunidade ocidental, uma visão naturalista e universal do processo da passagem 

da infância para a adolescência, o que justifica a construção do pano de fundo, do 

lócus do nosso corpora, com ambientes naturais, selvagens.  

A ideia das personagens vivenciarem o rito de passagem em lócus que 

evoque a natureza, o intocado, o desconhecido, é uma analogia ao processo 

biológico, físico-psicológico. Os rituais de passagem são elementos determinantes 

da estruturação identitária do indivíduo, intensificam a determinação da formação da 

identidade pelo auto-reconhecimento, na ritualização, na repetição das ações e dos 

pensamentos, expressos nos símbolos, como o da fada madrinha, do lobisomem, da 

caapora.  
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Observemos como são registrados em nosso corpora: 

 

A mãe inventou depois uma fada madrinha que fez chover sem parar 
transbordando o poço e formando um riacho por onde a truta escapara para 
o rio lá embaixo.(O’FAOLIN, 2006, p.25).  
Pintavam o lobisomem com uma realidade tão da terra que era mesmo de 
eu ter visto. De Deus, tinha-se uma vaga ideia. Um homem bom, com um 
céu para os justos e um inferno para a gente ruim como a velha Sinhazinha, 
com caldeiras e espetos quentes. Mas tudo isso depois que o sujeito 
morresse. O lobisomem lutava corpo a corpo com a gente viva. Era sair 
antes da meia-noite para a mata do Rolo, e encontrá-lo.  
 Punham-nos a dormir nos embalando com o bicho-carrapatu. A cabra-
cabriola, a caipora encontravam na mata os caçadores solitários. A burra - 
de –padre andava tinindo as correntes de suas patas pelas porteiras 
distantes. Um mundo inteiro de duendes em carne e osso vivia para mim. 
(REGO,1967, p.49). 

 
A presença dos símbolos torna possível a atribuição de sentido, mantendo o 

indivíduo no simbólico, dando-lhe possibilidade de construir um código de referência 

e projetar um caminho futuro. Julia e Carlinhos projetam, ao final de suas 

experiências, na passagem do seu rito, um possível caminho futuro.  

 

De nariz empinado, ela respondeu desdenhosamente:- Será a fada 
madrinha? – E saiu andando, esfregando as mãos, feliz.(O’FAOLAIN, 2006, 
p. 27) 
Agora o colégio iria consertar o desmantelo desta alma descida demais para 
a terra. Iriam podar os galhos de uma árvore, para que os seus brotos 
crescessem para cima. 
-Quando voltar do colégio, vem outro, nem parece o mesmo. 
Todo mundo acreditava nisto. Este outro, de que tanto falavam, seria o 
sonho de minha mãe. Esta lembrança me animava para a vida nova. 
-Vá se vestir.  
A minha mala seguira na cabeça do Zé Guedes para a estação. Iríamos 
depois a cavalo. E, nesta viagem, beirando os partidos de cana, a minha 
saudade se demorava por toda parte.(REGO,1967, p.119 - 20) 

 

As personagens são atores da representação do rito, símbolos de um mito, 

que mostra a fissura entre o indivíduo e o grupo, causada pela inadequação, pela 

solidão, tornando-os membros da população submersa. A representação da 

personagem como indivíduo, apresentando comportamentos instáveis e 

questionadores, delineia a imagética que constitui o mito da crisálida, o mito da 

transição, que evidencia uma crise, uma fissura no processo de formação da 

identidade e que reflete os conflitos internos, a percepção do despertar.  

A construção da identidade, portanto, dá-se num movimento paralelo à 

construção da identidade da Pátria e à construção de cada indivíduo, numa relação 

simbiótica, um influenciando o outro. O indivíduo ajuda na construção da identidade 
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de sua nação, assim como os elementos culturais da nação interferem na formação 

da sua identidade. A representação social é uma forma de interpretar o social, de se 

relacionar com o cotidiano, que é transposto para o ficcional como um rito, pois  

cada leitura atualiza o mito, presentifica-o,  dando-lhe uma feição humana, através 

de suas personagens. É uma representação categórica na construção da história 

pessoal, no processo da formação da identidade.  

O que demonstramos, aqui, é que Sean O’Faolain e José Lins do Rego fazem 

um relato de um momento da história pessoal de Carlinhos e Julia, no processo de 

formação das duas identidades. Os conflitos existenciais da adolescência aparecem 

refletidos na disposição e no reconhecimento entre o sujeito e o eu, e entre o sujeito 

e seu mundo e a sociedade, pela indeterminação do que se pode chamar de eu 

identitário e pela indeterminação do sujeito no universo social.  

As experiências vivenciadas pelas personagens adquirem grande importância 

como consolidadoras da identidade. O percurso identitário realizado pelas 

personagens é posto em causa pela ritualização do processo, enquanto repetição 

pelas ações e palavras.  

 

Sentia o tempo todo a truta se debatendo no interior do jarro. Ficou com 
medo que pulasse para fora. Machucou as solas dos pés até chegar ao frio 
lodo da margem do rio onde os raios d’água subiram em seus pés. 
(O’FAOLAIN, 2006, p. 27).  
 
Os pensamentos ruins principiavam a fazer ninho no meu coração. Batiam 
asas por fora, mas vinham sempre terminar comigo, nas soluções que me 
davam, nos sonhos que me faziam sonhar, nos ódios a que me arrastavam. 
Por debaixo dos sapotizeiros, nas sombras amigas destas árvores, à espera 
dos canários, só pensava pensamentos maus. Criava assim dentro de mim 
uma pessoa que não era a minha... A moleca me iniciava, naquele verdor 
de idade, nas suas concupiscências de mulata incendiada de luxúria. Nem 
sei contar o que ela fazia comigo. Levava-me para os banhos da beira do 
rio, sujando a minha castidade de criança com o seu arrebatamento de 
besta. A sombra negra do pecado se juntava aos meus desesperos de 
menino, para mais me isolar da alegria que gritava por toda parte.(REGO, 
1967, p.101-102) 

 

O dilema fundamental desse processo é o fato do individuo tentar manter um 

sentimento de continuidade num corpo em mudança, fato que o distancia de todos 

os outros, num ato solitário entre a alma e o sôma. O movimento, muitas vezes em 

contraposição entre um e outro em transformação, retoma a imagem da crisálida, na 

sua luta, na mudança de pupa para borboleta, um ser que não mais pode habitar o 

espaço em que se encontra. Carlinhos e Julia não podem mais habitar o espaço em 
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que vivenciam as suas experiências, pois vão para o rio e para a escola para 

experimentar a liberdade de um novo corpo e de um novo olhar. Acontece, então, 

uma metamorfose, não só física, mas também emocional, que acarreta uma 

reorganização das relações com o mundo, consigo e com o outro, aquela que o 

indivíduo toma como referencial na construção de sua identidade.   

Todo indivíduo vive em grupo social, numa relação individualizada em 

confronto com o outro. A individualidade existe a partir do coletivo, o eu existe a 

partir do outro e de sua visão sobre nós, fazendo, além disso, com que o mundo seja 

visto a partir de um olhar diferenciado, ou seja, partindo tanto do diferente quanto de 

si mesmo, através da sensibilização pela experiência de contato.   

Portanto, a alteridade é uma qualidade ou um estado daquilo que, em si 

mesmo é do outro, é distinto, num antônimo de identidade, daquilo que é excêntrico. 

Trata-se, pois, de uma oposição entre o ‘eu’, como sujeito pensante, e o ‘não-eu’, 

como objeto pensado. A experiência da alteridade mostra-nos tudo o que não 

teríamos conseguido imaginar sobre nós mesmos, pois é grande a dificuldade do ser 

em fixar a atenção no que é habitual e familiar, no que se considera evidente.   

Ao passar por conflitos e tensões, as personagens do corpora enfrentam 

situações que revelam aspectos profundos e essenciais da vida humana e, em um 

processo de depuração, elas se tornam um ente, que se identifica com o self, na 

correlação de uma alteridade, de forma dialógica. Como signo, o self se constitui na 

relação com os outros selves, além das interações com os diálogos internos. Faz-se 

necessário observar, aqui, a necessidade de um referencial na construção do ‘eu’, 

que perpassa a apreciação da palavra do outro.   

Ao levar em conta o processo ritualístico e os passos dados por Júlia até sua 

completa transformação em adolescente, observa-se, primeiramente, que ela 

desejava ser diferente de seu irmãozinho, querendo, inconscientemente, se afastar 

da infância, na busca de algo diferente do que ela vivia, na busca do desconhecido: 

“Tinha doze anos e nesta idade as meninas começam a desconfiar da maioria das 

histórias: já descobriram a verdade sobre muitas delas, de papai Noel à 

Cegonha”(O’FAOLAIN, 2006, p. 25).   

A travessia noturna pelo túnel mostra um processo marcado pela 

determinação em realizar um feito heroico no salvamento do peixe, sendo este o 

segundo passo, o do processo liminar, anterior à libertação, a completa 

transformação da crisálida em borboleta, de criança a adolescente: “Espiou para 
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dentro do túnel. Alguma coisa viva ressoou lá dentro. Entrou correndo, e moveu-se 

rapidamente para lá e para cá...”(O`FAOLAIN, 2006, p. 25). O instante fugaz do 

processo ritualístico, finalizando o mito da crisálida, consequentemente, do rito de 

passagem, se dá quando ela esvazia o jarro na água:  

 

Esvaziou o jarro até que ouviu um “plop”, por alguns segundos ainda a viu 
na agua. Tomara que não esteja atordoada. E depois só conseguia ver o 
barulho da lua no rio que silenciosamente fluía, os pinheiros escuros, as 
montanhas indistintas, e o radiante rosto pontudo sorrindo para ela no céu 
sem nuvens. (O`FAOLAIN, 2006, p. 26).  

 

 A consciência de que havia transposto o rito de passagem se dá na 

demonstração da felicidade de Julia, fechando assim o mito da crisálida: “E saiu 

andando, afagando as mãos, feliz” (O`FAOLAIN, 2006, p. 27). 

 Para Carlinhos, a ritualização se dá num processo de movimento, na procura 

das mulheres para a realização do seu instinto. O ser humano cria mitos e os 

ritualiza para fazer a manutenção deles, levado a apreender a sua existência, sendo 

o processo ritual uma forma de eternização dos mitos. É um conjunto de gestos, 

palavras e formas com valores simbólicos, cuja performance é codificada pela 

tradição. Os rituais estão presentes em todas as sociedades e têm procedimentos 

distintos, pois a história os fundamenta. A história que constitui o sujeito de hoje está 

sempre em devir, é a história da busca de um sentido, da identidade, a negação do 

destino comum, pois a história que narra a vida do homem é profana, falando da 

realidade da vivência. 

No processo ritual da narrativa desta ‘long short-story’, estão envolvidos o 

autor, o narrador e a personagem Carlinhos. Pela memória, a história se desenrola, 

pois o narrador conduz os passos do processo ritualístico e sua performance até a 

finalização do mito da crisálida, assim como aconteceu com Julia.  

A alteridade do menino está em todos que o cercam, desde o avô até os 

moleques do engenho, porque ele mede sua imagem e comportamento a partir 

deste referencial e isso vai se transferir para a sua relação com as mulheres com 

quem ele conviveu e de quem retirou todas as experiências que influenciariam sua 

vida. A primeira delas é a mãe, por quem nutre um amor edipiano. Com quatro anos 

de idade, ama platonicamente a prima Lili, que morre de tuberculose. No seu 

cotidiano, Carlinhos observa, junto aos demais meninos do engenho, a cobertura 

dos animais, além das bestialidades cometidas por seu tio e outros moleques. Na 
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fase “pré-liminar” de seu rito de passagem, a fase da separação, Carlinhos, além de 

ter na sua formação a observação nefasta das anormalidades, sente a tristeza pela 

morte da mãe e da prima Lili, que vão causar um profundo efeito em sua vida 

afetiva.  

A fase da transição liminar do rito de passagem se inicia com o interesse 

sexual que nutre por Judite, esposa de seu professor, que o acaricia, retomando o 

instinto sexual já desperto em tão tenra idade. Além dela, Carlinhos busca a 

companhia de uma prima que viera do Recife, Maria Clara. Juntos andavam pelo 

engenho e beijavam-se ás escondidas, além de observarem o sexo dos 

empregados:  

 

Um dia ela me chamou para ver uma coisa: a canalha do curral estava em 
amor livre, num canto da cerca. Tirei minha namorada dali. Aquilo era 
porcaria para os seus olhos limpinhos. E o meu amor crescia, dilatava meu 
verde coração de menino.  (REGO, 1967, p.95).  

  

O passo a passo do processo de transformação do mito da crisálida, leva o 

protagonista aos braços de Zefa Cajá, “a grande mundana dos cabras do eito” 

(REGO, 1967, p.115), quando Carlinhos tinha doze anos. Na companhia da escrava, 

aprendeu o que ele chamava de vício visguento, pois passava horas com ela, 

chegando a contrair doença venérea: “mas eu tinha que pagar o meu tributo 

antecipado ao amor. Apanhei doença-do-mundo.” (REGO, 1967, p.115). Esta 

doença operara uma transformação, fazendo com que ele mesmo já não se visse 

como menino: “Já não tinha para mim as condescendências que se reservam às 

crianças. As negras faziam-me de homem.” (REGO, 1967, p. 117). Carlinhos tinha 

orgulho da doença e os homens da família “mostravam-me às visitas masculinas 

como um espécime de virilidade adiantada” (REGO, 1967, p.116).  

A ideia de ir para o colégio não era tomada por Carlinhos com alegria, pois o 

afastaria do engenho. Os adultos diziam que somente o colégio o endireitaria, não 

se importando com a infância dele, com os anos mais perigosos desse período. Ele 

percebe que tinha perdido a inocência e que o queriam mandar para uma casa de 

correção, maneira pela qual denomina a escola. Aqui ele se conscientiza do que 

seria a sua vida futura, na formação de sua identidade: “Recorriam ao colégio como 

a uma casa de correção. Abandonavam-se em desleixos para com filhos, pensando 
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corrigi-los no castigo dos internatos” (REGO, 1967, p.118). A visão da escola como 

castigo acompanha a vida de Carlinhos desde a mais tenra idade. 

 O processo pós-liminar mostra a adequação dele ao momento fugaz da 

transição do rito de passagem e sua perfeita compreensão da transformação da 

crisálida em borboleta, no auge do mito da puberdade: “Era um outro o menino que 

ela criara com tanto dengue. O sexo vestira calças compridas no seu Carlinhos. E, o 

coração de um menino depravado só batia ao compasso de suas depravações” 

(REGO, 1967, p. 118).  

 

3.2  Comparação: rito, mito, pátria e suas alegorias.  

 

O mito na sociedade primitiva era basicamente a estrutura de organização em 

que se mantinham as ordens sociais. Podemos considerar que os mitos eram as 

primeiras formas de integração social. É por isso que observamos, dentro da história 

da literatura, os textos das antigas civilizações primitivas, com um enredo muito rico 

de mitos, de lendas, de fábulas onde se narravam acontecimentos sociais em que se 

evidenciavam esses aspectos socioculturais. Winfried Menninghaus apud Behrens, 

em um ensaio sobre Walter Benjamin, que trata sobre o conceito do mito do 

pensador, diz que “Ritos de passagem, rites de passages, são chamados, na 

etnologia, aqueles atos nos quais são transpostos os limiares entre dois estados, 

espaços ou tempos” (2010,p.95). Devemos ficar atentos ao conceito de limiar: 

mundo intermediário, entremundo, ou semi-mundo, antes de tudo um lugar que 

oscila entre o “now-here (o agora-aqui ) e o now-where (em nenhum lugar )” (Ibidem, 

p. 96), um momento fugaz.    

É por isso que, quando estamos falando de sociedades antigas, identificamos 

o mito e o rito como altamente conservadores, pois, nesse contexto, não são 

encontrados elementos novos ou mesmo diferentes nas antigas sociedades ditas 

primitivas.   

As interpretações feitas daqueles mitos nas antigas sociedades eram 

frequentemente os mesmos sem grandes transformações radicais. Os mitos podem 

ser relacionados a justificativas para o inexplicável. Mitifica-se todo o evento que é 

desconhecido e não explicado, criando-se uma aura em torno deste. É exatamente o 

inverso do homem moderno, pois a modernidade apresenta-se com leituras e 
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elementos que diariamente são modificados, possibilitando que os valores possam 

ser cotidianamente transformados, impedindo estagnação da cultura. 

 

(...) quando a mitologia se cristaliza no centro de uma cultura, um terreno  
ou círculo mágico é traçado em torno dessa cultura e uma literatura se 
desenvolve historicamente no interior de uma órbita limitada de linguagem, 
referência, alusão, crença e tradição transmitida e compartilhada. (...) 
(FRYE, 1976, p. 35) 

 

É esse processo de transformação que vai agregar novos componentes 

dentro das relações do mito com rito. Os dois conceitos não podem ser verificados 

separadamente porque eles se complementam. E é exatamente esse aspecto que 

constrói a magia ou as representações simbólicas na sociedade.   

O mito remonta às origens da humanidade. Os deuses são os protagonistas 

das histórias míticas. O mito é um processo social, uma criação do grupo social, 

antes de qualquer coisa, é uma história contada, mas não tem autor ou criador, 

tendo sido vivenciada por um rito, que lhe permite passar para o concreto.  O 

emissor do mito é a própria sociedade à qual pertence.    

Os temas mitológicos não são atemporais, e a sua inflexão cabe à cultura à 

qual eles estão vinculados. Os mitos oferecem modelos de vida, sendo que devem 

ser adaptados a cada época. A partir do século XVII, a secularização começa a 

quebrar paradigmas, mudando valores sociais. Já não se pode definir um único 

ethos para todas as sociedades. Ritos são uma técnica mágica ou religiosa que visa 

obter um controle das forças naturais que as técnicas racionais não podem oferecer 

ou obter. É uma repetição, uma atualização deste mito. Quando nas sociedades 

antigas, alguém consegue sobreviver de uma tragédia, como um terremoto, ou 

mesmo um ataque de um animal selvagem, isso era atribuído ao aspecto do 

sobrenatural. Por isso, o mito adquire uma importância extremamente significativa 

nessas sociedades primitivas.   

As lendas narram exatamente esse processo de conquista e valorização do 

sobrenatural, do mágico ou do encantado, que respondem aos valores e 

necessidades das sociedades primitivas. A função do mito é, portanto, fazer com 

que as pessoas de uma cultura compartilhem da mesma maneira de pensar, 

formando uma coesão grupal. O mito é também um ethos que une o grupo, através 

da valoração de um elemento, dando-lhe significante. Os ethos e/ou mitos da 



68 
 

sociedade moderna estão diretamente vinculados à esfera mundana. O mito do Rito 

de Passagem, o da Puberdade, o da Transformação, é um mito atual e moderno.  

 

(...) na medida em que uma cultura se desenvolve, sua mitologia tende a 
tornar-se enciclopédica, expandindo-se num mito total que envolve uma 
visão da sociedade em seu passado, presente e futuro, sua relação com os 
seus deuses e com os seus vizinhos, suas tradições, seus deveres sociais e 
religiosos e seu último destino..(FRYE, 1973, p. 35). 

 

  O rito é, portanto, na sua repetição, a atualização do mito, da mesma forma 

que a memória é a atualização dos eventos, a sua presentificação.  O mito que 

determina o Rito de Passagem deste trabalho, a saber, o mito da transformação, é o 

mito da crisálida. Um mito recebe a aura de mito por sua complexidade e 

incompreensão, resultantes de suas diferentes facetas e da multiplicidade 

caleidoscópica de reações individuais a ele. Este é o caso do mito da puberdade,  

que tem a origem na gênese do ser humano, pois se trata de uma função biológica 

explorada pelos autores em estudo, numa analogia  à natureza, como selvagem, 

como um diamante bruto a ser lapidado. 

 

Os mitos são, na forma literária, semelhantes aos contos populares e às 
lendas, mas apresentam uma função social diferente. Eles tanto instruem 
como divertem e, por vezes, um grupo deles chega a transformar-se em 
histórias esotéricas, para serem reveladas apenas aos iniciados... na 
medida em que uma cultura se desenvolve, sua mitologia tende a tornar-se 
enciclopédica, expandindo-se num mito total que envolve uma visão da 
sociedade em seu passado, presente e futuro, sua relação com os seus 
deuses e com os seus vizinhos, suas tradições, seus deveres sociais e 
religiosos e seu último destino.(FRYE, 1973, p. 34-35). 

 

            Sendo o mito criação da mente humana, sobre alguma pessoa ou algum 

evento, serve de modelo à existência humana, além de lhe conferir valores. O mito 

objetiva revelar o sentido dos ritos e tarefas de conduta moral, além de fornecer o 

contexto para a sua realização. Segundo Eliade, a função maior do mito é “revelar o 

modelo exemplar de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas” 

(Eliade,1063, p.19).  O rito permite viver o mito e seus símbolos, pois a transição 

dele tem por função representá-lo. A eficácia simbólica dos ritos é garantida pelo 

mito, pois os gestos rituais são importantes no que concerne à recriação do mundo.    

Faz-se necessário observar que o mito, que envolve nosso estudo, tem como 

base a transformação dos protagonistas, levando em conta que, para a menina, o 

cerimonial ritualístico é desenhado pelos caminhos que são traçados pela natureza: 
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“Silenciosamente, pegou o jarro de água, pulou a janela e saiu correndo pelo frio e 

cruel cascalho até a boca do túnel. Como seu pijama era muito curto, a água que 

espirrava molhava seus tornozelos” (O`FAOLAIN, 2006, p. 27). Para o menino, este 

mesmo cerimonial é todo levado pelos passos instintivos do desejo sexual: “Era 

mesmo um vicio visguento aquele dos afagos de Zefa Cajá. Saía do café para a 

casa dela, ia depois do almoço e depois do jantar” (REGO, 1967, p. 115).    

Os dois autores O'Faolin e Rego lançam um olhar nacionalista, até mesmo 

ufanista, sobre a pátria, o lugar onde nasceram e ao qual dedicam seus escritos. 

Embora uma das mais antigas nações europeias, em relação à literatura, tenha 

traços particulares  que a diferenciam das demais obras em língua inglesa, o olhar 

literário lançado sobre o sujeito, pode aproximá-la de outras obras, envolvendo o 

mesmo tema, seja na Europa ou em outros países, não tão antigos, como é o caso 

do Brasil. Portanto, ao se debruçarem sobre as duas obras, A Truta e Menino de 

Engenho, o leitor será surpreendido por uma visão de amor à pátria, de 

reconfigurações da liberdade, de demonstrações de uma natureza selvagem e 

primitiva. Sean O´Faolain cria imagens por meio de metáforas para demonstrar 

transformações, caminhos de incerteza, conduzir a personagem por meio de um 

caminho sem escapatória.  

A personagem é induzida a percorrer estes caminhos sem oportunidade de 

desvios, pois não há conhecimento da parte dela, é um instinto que pulsa, que flui 

sem parar, assim como o rio onde a truta é lançada, sendo ele mesmo, o rio, usado 

como metáfora da própria vida. Já, em Menino de Engenho, esta mesma metáfora, 

o rio que Carlinhos, através dos habitantes ribeirinhos, aprende ser uma serpente, 

também é significante de algo desconhecido e assustador. A imagem do rio ganha 

significante de serpente alegórica para Carlinhos, enquanto que, para Júlia, a 

imagem alegórica vive no rio, a própria truta.    

Recorremos à teoria de Chklóvski, em sua obra, Teoria da Prosa (1990), que 

fala sobre a familiaridade da imagem, criando alegorias, para poder demonstrar que 

as imagens desenhadas nas escrituras dos textos fazem analogia ao processo 

vivenciado pelos protagonistas. A imagem da truta como metáfora é perfeitamente 

familiar tanto para a personagem Julia, assim como para o autor, cuja representação 

tem como expectativa sugerir o peixe como imagem do povo irlandês: 
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a imagem tem por objetivo ajudar-nos a compreender sua significação e 
visto que sem esta qualidade a imagem priva-se de sentido, ela então deve 
ser para nos mais familiar do que aquilo ele explica (CHKLÓSKI, 2006, 
p.40).  

 

Segundo Joao Adolfo Hansen (2006), a metáfora torna-se a base da 

representação poética visual, pois a exploração da “imagem” se transforma em 

conceito engenhoso, ou mito: imagem e mito ganham analogia. 

 
O conceptismo (...) é possivel porque nele a metáfora é definida como um 
pensamento revestido ou figurado antes mesmo da expressão, ou seja, 
como uma imagem que é ao mesmo tempo discursiva e visual. (HANSEN, 
2006, p. 199). 

 

A metáfora do caminho negro demonstra que é na escuridão que as 

sementes crescem, pois Julia torna-se uma adolescente depois de passar pelo longo 

e escuro caminho que, além de ser uma provação, também a acompanhará ao sol 

que ela ama, e que a vai levar a um novo espaço, um novo conhecimento para outra 

fase da vida, a fase da revelação. É o momento em que acontece o rito de 

passagem. Por meio do túnel, a cada passo, a cada sentimento experimentado, 

segue-se a compreensão de que seu objetivo será alcançado ao final do processo 

ritualístico.    

O autor brasileiro toma como tema aberto a sexualidade exposta do menino 

Carlinhos. A brasilidade é demonstrada em todas as páginas da trilogia do Ciclo da 

Cana-de-Açúcar. As imagens tão bem descritas por Lins do Rego mostram o 

processo ritualístico do rito de passagem dentro de um verdejante cenário, 

localizado dentro do engenho, no Nordeste brasileiro. Este espaço verde pode ser 

analogicamente comparado, tanto à adolescência exuberante, quanto a plantas e 

matas viçosas, representadas pela cor verde na bandeira brasileira.  

Da mesma forma, a bandeira referente à língua celta, do século IV, tão 

orgulhosamente levada pelo povo irlandês à Escócia, tem sua representação na cor 

azul do mar e na truta, esta desenhada em movimentos circulares. Além disso, o 

peixe é representado a se debater dentro do poço, demonstrando a cor prata, como 

um espelho de luz, no qual a menina se vê, refletindo a imagem do seu país jovem, 

irrequieto, após tantos anos de sofrimento pelo domínio inglês. 

Como terceira aparição, a menina vê a truta refletida na lua, “o radiante rosto 

pontudo sorrindo para ela lá no céu sem nuvens” (O`FAOLAIN, 2006, p. 27), a 

aventar a imagem da pátria e, consequentemente, do sentimento nacionalista do 
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qual o autor é imbuído por sua origem, fazendo com que a truta se transforme em 

alegoria viva, representante do povo irlandês para a menina Júlia.    

Chamamos a atenção para o elemento comum que permeia as duas obras, 

no que diz respeito ao nacionalismo e ao rito, apresentados ambos de forma 

analógica, pois, nas duas obras, os autores trabalham com as imagens da natureza 

como representantes, tanto dos elementos nacionais quanto dos elementos da 

transição da infância para a juventude, como algo primitivo e desconhecido, 

referente ao Humano e à Natureza, ambos presentes no título desta dissertação.  
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação teve como foco e objetivo primeiro inserir as personagens 

do corpora por nós analisado como indivíduos que vivenciam o rito de passagem da 

puberdade, além de demonstrar que estas personagens tornam-se membros da 

população submersa no clímax do evento ritualístico.  Para que elas pudessem ser 

enquadradas dentro da teoria de Frank O’Connor, em The Lonely Voice, foi 

necessário demonstrar que, no momento fugaz da transformação da fase infantil 

para a adolescência, abre-se uma fissura entre o eu e o outro social, provocando o 

sentimento de isolamento dessa personagem, o que a configura como membro da 

população submersa. 

Uma outra questão que se levanta ao se enquadrar nosso corpora como 

conto longo (long short-story) e conto breve (short story) é que, aqui, consideramos 

a obra Menino de Engenho como um conto longo (long short- story), ao invés de 

considerá-lo como romance. Partimos de uma analise funcional da obra ao 

analisarmos a sua estrutura narrativa como sôma de um único evento. A narrativa de 

Menino de Engenho é totalmente construída em torno do evento do rito de 

passagem. Tudo se dá num único lócus, distribuído em várias ações, mas subjugado 

ao evento do rito, um fragmento de uma vida, visto por uma fresta. Sabe-se que o 

gênero romance comporta toda uma vida, vários eventos, muitas ações, além de 

possuir um enredo construído com vários lócus e abarcar várias vidas.  Já a 

escritura do conto só tem espaço para um só recorte da vida de uma personagem, 

que é a própria e toda a história. Esses elementos corroboram para a nossa 

classificação de Menino de Engenho como um conto longo. A caracterização de um 

conto é a sua potência de condensação, o seu impacto. Entendemos, aqui, a 

brevidade como condensação de informação, como potência narrativa, uma vez que 

o enredo se submete a um único evento e que tudo que compõe as narrativas de 

nosso corpora, como espaço, tempo e ações, funciona como elemento propulsor 

desse único evento, que delineia as obras de nosso estudo.   

Ao propormos Menino de Engenho como um conto longo, podemos, dessa 

forma, enquadrar a sua personagem como vivendo uma experiência fugaz, que a 

insere, naquele momento, como membro da população submersa.  O que queremos, 

com isso, é demonstrar que existe um amálgama conceitual entre rito de passagem 

e população submersa, somente durante a vivência, na experiência da metamorfose, 
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na transição do rito. Somente nesse momento da passagem do rito, o sujeito, a 

personagem, se enquadra como membro da população submersa. 

No processo da metamorfose, as personagens do nosso corpora tornam-se 

excêntricas, totalmente diferentes, devido a um comportamento que causa 

estranhamento como resultado dos conflitos, tanto internos quanto externos, que as 

levam a situações limite. 

O processo pelo qual as personagens passam é um processo metamórfico 

de clivagem, que se encadeia num processo maior, a formação da identidade, que 

se dá, para nossas personagens, na construção desta pela formação de uma 

imagem, que resulta do embate entre instinto e consciente, entre o eu interno e sua 

imagem externa e entre o eu e o outro social. É uma construção dialógica, pois o self 

apela ao seu self, seu "eu" mais profundo para sua concordância, sendo esse ato, 

em si, um apelo dialógico. De acordo com a concepção do self, este implica na 

possibilidade de um outro, o self como signo, no reconhecimento de sua própria 

identidade. O principal signo de nosso corpora é exatamente o signo do eu, o signo 

da identidade, que não aparece somente nas personagens, mas também nas 

imagens simbólicas, para as quais este signo se transfere. O signo da identidade em 

A Truta transfere-se para a imagem simbólica e alegórica do peixe, uma 

representação do eu do indivíduo, de Julia, assim como do eu da nação, a Irlanda; já 

em Menino de Engenho, o signo da identidade transfere-se para a imagem da 

natureza como elemento instintivo, selvagem, aparecendo como instinto sexual na 

personagem.  

O significado e significante estão relacionados analogicamente, por toda a 

narrativa, como representantes da identidade, tanto do indivíduo, como do grupo, 

como na cor prata, significante de espelho do eu, da nação, da jovem  Irlanda, e, na 

cor verde, como um significante de frescor, de liberdade de fronteiras, significante da 

nação, da jovem nação brasileira.  

 

A Truta 

Tão excitados ficaram que se esqueceram de sentir medo do escuro, ao 
curvar-se para olhar o peixe em sua minúscula prisão, a barriga Prateada 
subindo e descendo como uma máquina  
E depois só conseguia ver o brilha da lua no rio que silenciosamente fuia, os 
pinheiros escuros, as montanhas indistintas, e o radiante rosto pontudo, 
sorrindo para ela lá no céu sem nuvens (O’FAOLAIN, 2006, p.24,27) 
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Menino de Engenho 

 

A moleca me iniciava, naquele verdor de idade, nas suas concupiscências 
de mulata incendiada de luxúria. Nem sei contar o que ela fazia comigo. 
Levava-me para os banhos da beira do rio, sujando a minha castidade de 
criança com os seus arrebatamentos de besta. A sombra negra do pecado 
se juntava aos meus desesperos de menino contrariado, para mais me 
isolar da alegria imensa que gritava por toda parte (REGO, 1067, p.102). 

 

Os signos que perpassam toda a narrativa dos dois contos são signos 

indutores de um significado, construídos, muitas vezes, de forma metafórica, fabular, 

assim como o lobisomem, a caapora, a cegonha, o Papai Noel e a Fada Madrinha, 

numa ponte entre as personagens e suas origens, as suas nações. Todo o processo 

de apresentação do rito de passagem, como evento único, foi por nós feito sob uma 

análise comparativa e serviu de base para sustentar a questão que levantamos 

sobre o mito da crisálida em processo ritualístico. Queremos, assim, provar que o 

rito da puberdade, em seu ápice, abre um espaço, uma fissura, na qual os indivíduos 

vivenciam essa experiência de forma solitária e, com isso, podemos classificá-los 

como membros da população submersa, teoria de Frank O’Connor, da qual nos 

apropriamos para analisar a excentricidade das personagens. 

A não-heroicidade das personagens está desenhada na confusão, na 

indecisão, na incerteza e na falta de uma imagem identitária, a imagem daquele que 

não é herói, pois ele não se completou, não permitindo a identificação com um outro, 

o leitor. Essa mesma intensidade do conto, causada por personagens excêntricas, 

que vivenciam um só evento, atrai o leitor para uma tentativa de elucidação do 

dilema, no caso do nosso corpora, elucidação para o fato do indivíduo tentar manter 

um sentimento de continuidade em um corpo em mudança, distanciando-se de todos 

os outros, num ato solitário entre a alma e o sôma. 

As hipóteses apresentadas referentes às personagens como “submerged 

population” dentro do gênero literário conto, como o conto curto ou longo, 

corroborando com a teoria de Frank O’Connor, foram devidamente estudadas, além 

de serem introduzidas, como tal, na Literatura Iniciática, de acordo com a teoria de 

Mordecai Marcus. A análise comparativa entre as obras A Truta e Menino de 

Engenho mostra não somente os pontos divergentes e convergentes das narrativas 

e suas personagens, como tambem entre os dois países, que se colocam numa 

situação pós-colonial.  
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As hipóteses foram devidamente analisadas e estudadas, ganhando, ao 

longo da dissertação, embasamento para que tomassem forma, sustentando, assim, 

a tese por nós defendida. A análise comparativa serviu como elemento ampliador no 

estudo das obras, permitindo que se traçasse um fio condutor, evidenciando os 

elementos comuns do Rito de Passagem nas diferentes literaturas por nós 

estudadas, consequentemente ampliando e correlacionando os temas por nós 

estudados, a saber, Mito, Rito e Pátria. . 
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ANEXO A 

 

“The Trout” 

Sean O’Faolain  

One of the first places Julia always ran to when they arrived in G--- was The 

Dark Walk. It is a laurel walk, very old, almost gone wild, a lofty midnight tunnel of 

smooth, sinewy branches. Underfoot the tough brown leaves are never dry enough to 

crackle: there is always a suggestion of damp and cool trickle.  

She raced right into it. For the first few yards she always had the memory of 

the sun behind her, then she felt the dusk closing swiftly down on her so that she 

screamed with pleasure and raced on to reach the light at the far end; and it was 

always just a little too long in coming so that she emerged gasping, clasping her 

hands, laughing, drinking in the sun. When she was filled with the heat and glare she 

would turn and consider the ordeal again.  

This year she had the extra joy of showing it to her small brother, and of 

terrifying him as well as herself. And for him the fear lasted longer because his legs 

were so short and she had gone out at the far end while he was still screaming and 

racing.  

When they had done this many times they came back to the house to tell 

everybody that they had done it. He boasted. She mocked. They squabbled.  

`Cry babby!'  

`You were afraid yourself, so there!'  

`I won't take you any more.'  

`You're a big pig.'  

`I hate you.'  

Tears were threatening so somebody said, `Did you see the well?' She 

opened her eyes at that and held up her long lovely neck suspiciously and decided to 

be incredulous. She was twelve and at that age little girls are beginning to suspect 

most stories: they have already found out too many, from Santa Claus to the Stork. 

How could there be a well! In The Dark Walk! That she had visited year after year? 

Haughtily she said, `Nonsense.'  

But she went back, pretending to be going somewhere else, and she found a 

hole scooped in the rock at the side of the walk, choked with damp leaves, so 

shrouded by ferns that she only uncovered it after much searching. At the back of 
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this little cavern there was about a quart of water. In the water she suddenly 

perceived a panting trout. She rushed for Stephen and dragged him to see, and they 

were both so excited that they were no longer afraid of the darkness as they hunched 

down and peered in at the fish panting in his tiny prison, his silver stomach going up 

and down like an engine.  

Nobody knew how the trout got there. Even Old Martin in the kitchen-garden 

laughed and refused to believe that it was there, or pretended not to believe, until she 

forced him to come down and see. Kneeling and pushing back his tattered old cap he 

peered in.  

`Be cripes, you're right. How the divil in hell did that fella get there?'  

She stared at him suspiciously.  

`You knew?' she accused; but he said, `The divil a know;' and reached down 

to lift it out.  

Convinced she hauled him back. If she had found it then it was her trout.  

Her mother suggested that a bird had carried the spawn. Her father thought that in 

the winter a small streamlet might have carried it down there as a baby, and it had 

been safe until the summer came and the water began to dry up. She said, `I see,' 

and went back to look again and consider the matter in private. Her brother remained 

behind, wanting to hear the whole story of the trout, not really interested in the actual 

trout but much interested in the story which his mummy began to make up for him on 

the lines of, `So one day Daddy Trout and Mammy Trout . . . .' When he retailed it to 

her she said, `Pooh.'  

It troubled her that the trout was always in the same position; he had no room 

to turn; all the time the silver belly went up and down; otherwise he was motionless. 

She wondered what he ate and in between visits to Joey Pony, and the boat and a 

bathe to get cool, she thought of his hunger. She brought him down bits of dough; 

once she brought a worm. He ignored the food. He just went on panting. Hunched 

over him she thought how, all the winter, while she was at school he had been in 

there. All winter, in The Dark Walk, all day, all night, floating around alone. She drew 

the leaf of her hat down around her ears and chin and stared. She was still thinking 

of it as she lay in bed.  

It was late June, the longest days of the year. The sun had sat still for a week, 

burning up the world. Although it was after ten o'clock it was still bright and still hot. 

She lay on her back under a single sheet, with her long legs spread, trying to keep 
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cool. She could see the D of the moon through the fir-tree -- they slept on the ground 

floor. Before they went to bed her mummy had told Stephen the story of the trout 

again, and she, in her bed, had resolutely presented her back to them and read her 

book. But she had kept one ear cocked.  

`And so, in the end, this naughty fish who would not stay at home got bigger 

and bigger, and the water got smaller and smaller. . . .'  

Passionately she had whirled and cried, `Mummy, don't make it a horrible old 

moral story!' Her mummy had brought in a Fairy Godmother, then, who sent lots of 

rain, and filled the well, and a stream poured out and the trout floated away down to 

the river below. Staring at the moon she knew that there are no such things as Fairy 

Godmothers and that the trout, down in The Dark Walk, was panting like an engine. 

She heard somebody unwind a fishing-reel. Would the beasts fish him out!  

She sat up. Stephen was a hot lump of sleep, lazy thing. The Dark Walk would 

be full of little scraps of moon. She leaped up and looked out the window, and 

somehow it was not so lightsome now that she saw the dim mountains far away and 

the black firs against the breathing land and heard a dog say, bark-bark. Quietly she 

lifted the ewer of water, and climbed out the window and scuttled along the cool but 

cruel gravel down to the maw of the tunnel. Her pyjamas were very short so that 

when she splashed water it wet her ankles. She peered into the tunnel. Something 

alive rustled inside there. She raced in, and up and down she raced, and flurried, and 

cried aloud, `Oh, Gosh, I can't find it,' and then at last she did. Kneeling down in the 

damp she put her hand into the slimy hole. When the body lashed they were both 

mad with fright. But she gripped him and shoved him into the ewer and raced, with 

her teeth ground, out to the other end of the tunnel and down the steep paths to the 

river's edge.  

All the time she could feel him lashing his tail against the side of the ewer. She 

was afraid he would jump right out. The gravel cut into her soles until she came to 

the cool ooze of the river's bank where the moon-mice on the water crept into her 

feet. She poured out watching until he plopped. For a second he was visible in the 

water. She hoped he was not dizzy. Then all she saw was the glimmer of the moon in 

the silent-flowing river, the dark firs, the dim mountains, and the radiant pointed face 

laughing down at her out of the empty sky.  
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She scuttled up the hill, in the window, plonked down the ewer and flew 

through the air like a bird into bed. The dog said bark-bark. She heard the fishing-reel 

whirring. She hugged herself and giggled.  

Like a river of joy her holiday spread before her.  

In the morning Stephen rushed to her, shouting that `he' was gone, and asking 

`where' and `how'. Lifting her nose in the air she said superciliously, `Fairy 

Godmother, I suppose?' and strolled away patting the palms of her hands. 
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ANEXO B 

 

“A TRUTA” 

“Um dos primeiros lugares para onde Júlia sempre corria ao chegarem a G - 

era o Caminho Sombrio, uma alameda de loureiros muito antiga, quase toda tomada 

pela vegetação selvagem, um imponente túnel da meia-noite de galhos fortes e 

lustrosos. No chão, as rijas folhas marrons não estalam porque nunca estão 

suficientemente secas: há sempre um quê de umidade fria. 

 Ela correu direto para lá. Nos primeiros metros percorridos ainda se lembrava 

do sol que ficara para trás, mas depois a escuridão rapidamente a envolvia, e ela 

gritava de prazer, e corria para alcançar a luz lá no fim do túnel; e sempre demorava 

um pouco demais para chegar, e emergia ofegante, torcendo as mãos, rindo, 

saboreando o sol. Quando se fartava do calor e da luz, enfrentava de novo a 

provação. 

 Neste ano teve uma porção extra de alegria ao exibir o túnel para o 

irmãozinho e ao aterrorizar ao mesmo tempo a ele e a si mesma. O medo, para ele, 

demorava mais para passar porque tinha as pernas curtinhas; enquanto corria e 

gritava, ela já havia alcançado a outra extremidade. 

 Depois de repetir a brincadeira muitas vezes, eles voltavam para casa e 

contavam a todos o que tinham feito. Ele gabava-se. Ela zombava dele. E brigavam. 

 - Bebê chorão! 

 - Você também estava com medo, pronto. 

 - Não levo mais você. 

 - Você é uma besta. 

 - Odeio você. 

 Vendo que as lágrimas ameaçavam brotar, alguém disse – Você viu o poço? 

 Ela arregalou os olhos, desconfiadamente, inclinou o lindo e esguio pescoço e 

decidiu mostrar-se incrédula. Tinha doze anos e nesta idade as meninas começam a 

desconfiar da maioria das histórias: já descobriram a verdade sobre muitas delas, de 

Papai Noel à Cegonha. Que poço poderia haver? No Caminho Sombrio? Que ela 

havia visitado ano após ano? Insolentemente, disse: - Bobagem. 

 Mas voltou lá, fingindo que ia para outro lado, e achou um buraco escavado 

na rocha, obstruído com folhas úmidas, tão encoberto por samambaias que só foi 

descoberto depois de muito procurar. No fundo daquela pequena cavidade havia 
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cerca de dois litros de água onde se via uma truta ofegante. Correu para Stephen e 

o arrastou para lá. Tão excitados ficaram que se esqueceram de sentir medo do 

escuro, ao curvar-se para olhar o peixe em sua minúscula prisão, a barriga prateada 

subindo e descendo como uma máquina. 

 Ninguém sabia como a truta tinha chegado lá. Até o velho Martin que cuidava 

da horta riu, e recusou-se a acreditar, ou fingiu não acreditar, até que forçado por 

ela, foi até lá e viu. Ajoelhando-se e afastando seu boné esfarrapado, espiou. 

 - Puxa vida, é verdade. Como diabos este cara chegou até aqui? Ela o fitou 

desconfiadamente e o acusou: - Mas você sabia? - Ele disse: - Como, diabos, ia 

saber? e estendeu a mão para pegar o peixe. Convencida, ela o puxou com força. 

Se fora ela a encontrá-la, então a truta era sua. 

 A mãe sugeriu que um pássaro teria carregado a ova. O pai achava que no 

inverno um pequeno riacho poderia ter levado a truta para lá quando ainda era 

pequena; tinha ficado ali em segurança até que, com a chegada do verão, a água 

teria secado. Ela disse: - Compreendo -,e voltou lá, olhou de novo, e pensou no caso 

sozinha. Seu irmão ficara com eles, querendo saber toda a história da truta, não 

verdadeiramente interessado na truta real, mas no que a mamãe começou a 

inventar assim: - Então, um dia, o Papai Truta e a Mamãe Truta ... Quando ele lhe 

contou, ela disse: - Bobagem. 

 Não se conformava em ver a truta sempre na mesma posição, sem espaço 

para virar-se; a par do movimento da barriga, subindo e descendo sem parar, ficava 

imóvel. Queria saber o que ela comia e mesmo nas visitas ao barco de Joey Poney 

ou enquanto mergulhava para aliviar o calor, pensava em sua fome. Trouxe-lhe 

miolo de pão e um verme, mas a comida foi ignorada. A truta continuava arfante, só. 

Debruçada sobre ela, pensava como tinha permanecido ali durante todo o inverno 

enquanto ela estava na escola. Todo o inverno, todo dia, toda noite, no Caminho 

Sombrio, flutuando, solitária. Puxou as abas do chapéu até as orelhas e o queixo e 

ficou olhando. Deitada na cama à noite, ainda pensava nela. 

 Eram os últimos dias de junho, os dias mais quentes do ano. Nesta última 

semana o sol havia pairado sobre o mundo, queimando-o. Embora já fosse mais de 

dez horas, havia claridade e calor. Deitada de costas sob um leve lençol, ela esticou 

as pernas compridas para sentir menos calor. Via o D da lua através do pinheiro - 

eles dormiam no andar térreo. Antes de dormir, mamãe tinha contado novamente a 
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história da truta a Stephen, e ela, na cama, tinha decididamente lhes dado as costas, 

lendo um livro. Mas conservou um ouvido atento. 

 - E, então, finalmente, este peixe malcriado que se recusara a ficar em casa 

foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e a água sumindo e sumindo... 

 Colericamente ela voltou-se e gritou: 

 - Mamãe, não invente uma antiga e horrível história com moral -. A mãe 

inventou depois uma fada madrinha que fez chover sem parar transbordando o poço 

e formando um riacho por onde a truta escapara para o rio lá embaixo. 

 Olhando fixamente para a lua, pressentiu que essas coisas de fadas 

madrinhas não existem, e que a truta, lá no Caminho Sombrio, palpitava como uma 

máquina. Ouviu alguém desenrolar um molinete. Só faltava que os idiotas a 

pescassem! 

 Sentou-se na cama. Stephen era uma pequena trouxa de sono, quente e 

preguiçosa. 'O Caminho Sombrio estaria cheio de pequenos retalhos de luar. Pulou 

da cama, olhou pela janela e percebeu que afinal não havia tanta claridade assim, 

agora que via lá longe as montanhas indistintas e os pinheiros negros na terra que 

recuperava o fôlego, e ouvia latido de cachorro. Silenciosamente, pegou o jarro de 

água, pulou a janela e saiu correndo pelo frio e cruel cascalho até a boca do túnel. 

Como seu pijama era muito curto, a água que espirrava molhava seus tornozelos. 

Espiou para dentro do túnel. Alguma coisa viva ressoou lá dentro. Entrou correndo, e 

moveu-se rapidamente para lá e para cá e, atarantada, gritou: 

 - Ah, meu Deus não consigo encontrá-la -, mas depois, finalmente, a achou. 

Ajoelhando-se no chão úmido colocou a mão no buraco lodoso. Quando o corpo se 

debateu, ficaram ambas loucas de pavor. Mas ela a agarrou com força, enfiou no 

jarro, e, rangendo os dentes, correu para o fim do túnel, descendo o caminho 

íngreme que leva à margem do rio. 

 Sentia o tempo todo a truta se debatendo no interior do jarro. Ficou com medo 

que pulasse para fora. Machucou as solas dos pés até chegar ao frio lodo da 

margem do rio onde os ratos d'água subiram em seus pés. Esvaziou o jarro até ouvir 

um "plop"; por alguns segundos ainda a viu na água. Tomara que não esteja 

atordoada. E depois só conseguia ver o brilho da lua no rio que silenciosamente 

fluía, os pinheiros escuros, as montanhas indistintas, e o radiante rosto pontudo 

sorrindo para ela lá no céu sem nuvens. 
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 Correu colina acima, pulou a janela, largou o jarro na mesa, e voou para a 

cama como um pássaro. O cachorro latiu. Ela ouviu o molinete girando. Abraçou-se 

contente, rindo. Gomo um rio de alegria, as férias espraiavam-se à sua frente. 

  De manhã, Stephen veio correndo em sua direção, gritando "ela" havia 

sumido, e perguntando "para onde" e "como". De nariz empinado, ela respondeu 

desdenhosamente: - Será a fada madrinha? - E saiu andando; afagando as mãos, 

feliz.” 

 

Conto “A Truta” de Sean O’Faolain, trad. Munira H. Mutran.  
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